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RESUMO

Este trabalho representa uma contribuição

ao

estudo para recebimento dos residuos liquidas industriais pelos sistemas públicos de esgotos.
Inicialmente foram enfocados aspectos a
considerados na caracterização dos residuos liqu1dos

serem
indus-

.

triais a apresentadas sugestões dos parâmetros a serem analisados por tipo de indústria e estudados os efeitos destes des
pejos nos sistemas de esgotos e, os meios de controle na
dústria para

reduzir ou mesmo eliminar o efeito da

in-

descarga

de seus efluentes.
A seguir foram discutidos os fatores de deci sao para destino dos despejos industriais, bem como considera
ções bãsicas para o projeto das ETEs e as medidas de

~rê-tr!

1ançame·nto

tamento necessãrias, por tipo de indústria, para
de seus despejos nos sistemas de esgotos.

Finalmente, foram abordados aspectos admin1s trativos,

apresentando subsid1os

lamentos,

do contrato

ça

de

tarifas.

para

elaboração

mun1c1pal-1ndustrial

e

para

de regucobran
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SUMMARY

This work is a presentation of a
ing the disposal of industrial wastewater into

study

concer~

a public sewage

system.
The aspects to be consideres in the
ization of industrial wastes have been
gestions have been made about

the

discussed

characterand

sug -

parameters to be

analyzed

for each type of industry. The effects of these wastes
sewage system and the means of control

by

industry

or eliminate the effect of its waste

products

on

the

to reduce

have

been

ultimate

dis-

considered.
The decision factors about
posal

of

industrial

the

waste have been analyzed, as

basic considerations for the

well

Sewage Treatment Plant

as

project

and the pretreatment steps to be taken by each type of industry
before disposing of their wastes into public sewage system.
Finally, the administrative aspects
dis~ussed

in terms of the elaboration of

contract between industrial
the establishment

of

ordinances ,

and municipal management

schedules

for

have

charges.

been

of

a

and

of
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1. INTRODUÇJ{O

Ate pouco tempo os rios, os lagos e as lagoas braleiras, puderam preencher sua dupla função de

fornecedores

de ãgua potãvel, para consumo e diluição, e de transportadores dos esgotos de maneira satisfatõrfa, devido ã capacidade
natural de autodepuração de suas ãguas. Entretanto,

algum~s

exceções foram observadas nos maiores núcleos populaciona1s
e em regiões onde, por motivos climãtfcos, havia pouca

disp~

Andrada

nibilidade de ãgua. Jã no ano de 1820, os irmãos

constataram as mãs condições dos rios Tamanduatef e Tietê
em São Paulo 44 .
Depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil ingressou na era do desenvolvimento industrial 72 , e as indústrias
eram localizadas, inicialmente, em ãreas prÕxfmas aos

granpop~

des centros urbanos. Esses centros, alem do crescimento

lacional normal, começaram a atrair o homem do campo e de

-

~e

giões menos favorecidas que, em busca de melhores salãrios e
condições de vida, para lã se deslocavam. A falta de um planejamento que regulamentasse o desenvolvimento desses
tros favoreceu o seu crescimento desordenado.

o fato

cen e

que,

com o passar dos tempos, as indústrias foram envolvidas

pe-

las cidades, passando a constituirem parte das mesmas.
Com o desenvolvimento industrial e o

crescimento

populacional dos centros urbanos, alem de uma série de

ou-

tros problemas, o lançamento indiscriminado dos despejos fn·
dustriais e esgotos sanitãrios nos corpos d'ãgua, sem

qual-

quer tratamento ou com tratamento inadequado, passou a degr!
dar sua condições sanitãrias a ponto de comprometer os
m~ltfplos

'

usos

pretendidos para os mesmos, causando inclusive

~1!

e uma ser f e de danos .ã natureza, n.ão

aõ

c H i saãde

p~b li c a

4

de caráter social e econômico como também ecológico.
Em 1969, 40,1% dos municÍpios brasileiros eram servidos por sistemas de esgotos, onde, sem contar com o Distrito Federal e com o Estado de Roraima, que possuia dois munic!
pios, e o ex-Estado da Guanabara, os que apresentavam maiores
porcentagens de municipios servidos pelos sistemas de esgotos
eram Rio de Janeiro, São Paulo, Espirito Santo e Minas Gerais,
com 85,7%, 76,0% 75,0% e 66,1%, respectivamente 54
Apesar
das porcentagens expressivas para estes Estados e até razoã vel para o Brasil

(40,1~}.

pouquíssimas são as cidades servi-

das pelos sistemas de tratamento de esgotos. Menor ainda é

o

numero das que dispõem de tratamento secundário, limitando-se
muitas delas a efetuarem um simples qradeamento e, no mãximo,
um tratamento primãrio. Para que se tenha idéia da situação ,
em 1972 apenas 18,58% dos municípios do Estado de São Paulo
servidos por sistema de esgotos

eram dotados de

tratamento

{primãrio, secundário ou ambos). Em termos porcentuais,86,12%
dos efluentes desses sistemas eram lançados "in-natura'',7,32t
apõs tratamento primário (parcial ou total), e 6,55% após tr~
tamento secundário (parcial ou total) 37 . Estas porcentagens
são ainda menores nos demais Estados brasileiros.
Há, portanto, necessidade de estudos adequados para
coleta, tratamento e disposição final dos residuos

li qui dos

industriais e domésticos, de modo a corriqir a degradação
xistente em muitos rios de nosso pais

P

e-

prevenir sua ocorrên-

cia em outros. Estes estudos não devem considerar as

cidades

e as indústrias isoladamente, mas sim como um todo.
Entre os meios de disposição dos efluentes liquidos
industriais nos corpos d'água receptores, o lançamento indire
to através dos sistemas publicos de esgotos dotados de esta -

5

çoes de tratamento ê considerado por muitos sanitaristas

como

um dos mais satisfatórios, desde que esses sistemas tenham capacidade suficiente para receber e tratar os resíduos líquidos
industriais e que estes não seja prejudiciais aos coletores
ao pessoal ou ãs estações de tratamento de esgotos (ETEs)

ou

aos seus processos de tratamento.
l.l.Objetivo do trabalho
Este trabalho tem como objetivo prestar uma contri buição ãs indústrias e, principalmente, ãs municipalidades
empresas concessionãrias dos serviços de esgotos, no

ou

sentido

de orientã-las sobre os conhecimentos e providências que devem
ser considerados num estudo para recebimento dos resíduos
quidas industriais pelos sistemas pÚblicos de esgotos,

litendo

em vista a escassez de bibliografia sobre o assunto e a pequena experiência, em nosso meio, com relação ao tratamento

con-

junto dos resíduos liquidas industriais e esgotos sanitãrios.

6

2.

CARACTERIZAÇ~O

DOS RESTDUOS LTQUIDOS INDUSTRIAIS

As caracter1sticas das ãguas residuãrias variam de uma indústria para outra e refletem as diferenças existentes nos
processos de produção. Mesmo entre fâbricas do mesmo produto
muitos fatores podem afetar sua natureza. A disponibilidade
"dom~stica'',

agua, as boas prãticas de economia

de

custos e

ati

mesmo atitudes administrativas, oodem afetar o efluente em qua.
lidade e quantidade 73 .
Uma listagem de poluentes industriais,
dos orgânicos

sint~ticos,

seria tarefa dificil e

especialmente
relativamente

transitória, pois as indústrias lançam no mercado, anualmente ,
centenas de novos poluentes e ao mesmo tempo, deixam de
car certos produtos. Por conseguinte, as revisões
das listas apresentariam

acr~scimos

fabri-

oeriÕdicas

e omissões dificeis de

se-

rem tabulados e atualizados em datas previstas. Como as diferen
tes tecnologias empregadas na manufatura de um mesmo produto
dem resultar na emissão de diferentes poluentes, ou em

PQ

quantid~

des diversas de um mesmo poluente ou em volumes variãveis

Je

despejos por unidade produzida, a composição qualitativa e

qua~

titativa dos efluentes das vãrias indústrias que trabalham

num

mesmo campo de atividade ~ desigual 45 . t recomendável, portanto, que cada indústria seja consideraria isoladamente.
Neste cap1tulo serão enfocados alguns aspectos julgados importantes num estudo

par~

caracterizacão dos residuos li-

quidos industriais, tendo em vista o seu recehimento pelos sistemas públicos de esgotos.

A fase de identificação do problema de
çao

da~

gios 73

iguas

residuãrias pode

caracteriza -

ser resumida em quatro estã -

7

a) D2terminação dos diversos usos de ãgua na fãbrica, da quantidade m1nima requerida, dos requisitos de qualidade para os diversos usos, e da cau
sa ou dos meios de contaminação;
b) Estabelecimento da origem, quantidade e qualidade das ãguas residuãrias, do modo e da freqUincia com que ocorrei:, 2s variações de vazao, e das
caracter1sticas e dos fatores que originam estas
variações;
c) Estabelecimento da eficiência máxima de cada uni
dade operacional e da quantidade provãvel

dos

despejos gerados por unidade de orodução;
d) Comparação das

c~racter1sticas

das ãguas

residu~

rias (incluindo volume) com os requisitos

para

descarga na fonte ou com os requisitos de

pre-

tratamento para descarga nas Estações de Trata menta de Esgotos (ETEs) pÚblicas, no caso de tra
tamento conjunto.

2.1.

Usos da ãgua na indúst<ia, quantidade e

requisitos

de qualidade.
O primeiro passo para a caracterização das ãquas re
siduãrias e determinar e tabular todos os seus usos na indústria e os requisitos de quantidade e de qualidade para
uso. Embora estas informações possam

mais

relevantes

indGstrias, elas tamb~m
- ou ao
essenciais ao controle do rrocesso e a- conservaçao
para o abastecimento de

~qua

p~recer

~s

uso das aguas residuãrias no esforço para controle

cada

dos

sao
redes-

pejos.
A agua

~

usada nas indústrias para uma variedade de

propÕsitos, entre eles se incluem 13

8

- resfriamento
- alimentação de caldeiras
- processos
limpeza de equipamentos e de pisos
-necessidades

"dom~sticas".

a) Agua para resfriamento:

Geralmente~

limpa. A única carac-

terística poluente de seus efluentes reside no carreamento de
substâncias e produtos quimicos, adicionados para o

controle

da corrosao e para prevenir o crescimento de algas.
Os produtos adicionados são, em geral, inorgânicos e
biocidas, normalmente incompatíveis com o tratamento biolÕgico de residuos.
Nas indústrias manufatureiras, o volume de ãgua para resfriamento pode variar de

10

a

95% do total

fornecid~

Nos Estados Unidos, são utilizados aproximadamente 2/3 do total da ãgua de alimentação das indústrias para fins de res
friamente 29
Quando sao necessãrias grandes quantidades para re!
friamente, as indústrias se localizam normalmente

prõximas

aos grandes rios, sendo, muitas vezes, a ãgua usada apenas uma vez. Como o grau de contaminação é pequeno, a ãgua

usada

pode retornar ao rio para reuso por outras indústrias localizadas

ã jusante, exceto no caso de temperaturas

elevadas,qua~

do hã necessidade de resfriamento.
Alternativamente, onde a agua e menos abundante,

p~

de ser recirculada, depois de passar por torres de resfriamen
to ou lagoas, onde é resfriada por evaporação. A complementação, usualmente equivalente a menos de 10% do volume

~

to ta 1

circulado, é requerida para suprir as perdas por evaporação e

9

pela purga do sistema, para evitar deposição de

sais dissol-

Vl'd OS 13 ,

b) Agua para alimentação das caldeiras:

De modo crescente, ê

necessãrio ãgua de alta qualidade para alimentação das caldei
ras de alta pressão. Esta não deve conter substâncias corrosi
vas (ãcidas), gases dissolvidos (C0 2 ,o 2 ), cloretos, nitrato~
cãlcio e magnésio e sulfatos de aluminio e ferro 40 . Não
so
os sais de magnésio e cãlcio mas tambe~ a silica causam

in-

crustações nas tabulações. Para reduzir os custos desta

agua

efetua-se normalmente o reuso do condensado.
c) Agua para processo: t usada, em sua maioria, para o transporte de produtos quimicos ou de matérias-primas e para remover sujeiras ou subprodutos das mãquinas e do equipamento,que
constituem os principais residuos liquides industriais.

Pou-

cas indústrias, como as de conserva de alimentos e as de bebi
das, incorporam parte desta ãgua ao produto final 13

A agua para processo frequentemente tem que

obede-

cer padrões rigidos. Por exemplo 40 , enquanto indústrias
papel
te

branco e têxteis

de

requerem ãgua de qualidade semelhan-

ã do abastecimento publico, as de conservas alimenticias ,

de produtos farmacêuticos e lavanderias

necessitam de

agua

de baixa dureza, isenta de ferro e de turbidez.
~medida

que a agua e utilizada no processo, dever-

se-ia efetuar um exame do seu escoamento pelas diversas unid!
des de produção, da maneira como ela e ou poderia ser contaml
nada e determinar os pontos de descarga. Estas informações a!
segurariam orientação adicional para determinação das
ses das ãguas residuãrias e poderiam comandar as idéias
as medidas de controle na indústria 61

anãlipara

10

Quando os ••flow sheets" dos processos são disponl veis, a quantidade e a qualidade dos efluentes podem ser iden
tificadas mais facilmente.
d}

~gua

para limpeza de equipamentos e de pisos: Grandes volu

mes de água são usados para limpeza entre os estãgios de produção e no final dos turnos de trabalho. Entretanto,

muitas

vezes a limpeza pode ser efetuada com sucesso mediante o

uso

de ãgua a alta pressão, através de nebulização ou jatos,

com

conseqOente redução do seu volume. Onde cabivel, a vaporiza çao ou o uso de ãgua quente pode ser mais eficiente, resultan
do num menor consumo.
e)

~gua

para necessidades "domesticas••: Utilizada para o con-

sumo dos funcionários, asseio corporal, cozinha,

refeitõrios

e instalações sanitárias, deve obedecer aos padrões de potabi
lidade e, geralmente, e obtida da rede publica de água
vel. Seus despejos têm as mesmas caracteristicas dos

potãesgotos

sanitários.
2.2.

Medição de vazao
A medição de vazão deve acompanhar o trabalho analf

tico de cada ponto de amostragem. Embora muitas vezes seja
parte mais dificil e mais cara da pesquisa, sua

a

determinação

deve seguir paralelamente as anãlises qualitativas.

o

conhecimento das medições de vazão e

fundamental

para:
- Dimensionamento hidrãulico dos coletores;
- Avaliação das cargas poluidoras que chegam diaria
mente ãs ETEs;
- Dimensionamento hidrãulico das unidades de
mento das ETEs;

tra~a
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- Auxiliar a escolha dos processos de tratamento;
- Estabelecer uma politica tarifâria adequada.
Existe uma série de métodos e equipamentos d1sponlveis para medição de vazão. A seleção do método mais adequado
dependerã de fatores como 71 :
- Sensibilidade;
- Facilidade de instalação;
- Necessidade ou não de aferimento;
- Facilidade de manutenção;
- Tipo de conduto e acessibilidade ao mesmo;
- Perdas de carga disponiveis;
- Caracteristicas dos despejos;
- Custos.
Os métodos e equipamentos mais usadas para

medição

de vazao dos flúidos são os de descarga direta e os ãrea-velo
cidade 61 .
2.2.1.

Método~

e equipamento~ pa~a de~ea~ga di~eta

Nesta categoria os mais usados são os

s~guintes

61

a) Medição volumétrica da descarga;
b) Placas de orificio;
c)

Vertedores;

d) Medidores Venturi;
e) Bocais;
f) Calhas Parshall;
g) Calhas Palmer-Bowlus;
h) Tubos califõrnia;
i) Fórmulas baseadas na altura da lâmina liquida

e

declividade dos coletores;
j) Traçadores químicos e radioativos;
FA.>J:.

.. f'l,.J\.ICA

UNlVtt\;;i; •.n.J..: :_;.:_ ~·~-<J F' ;.;JL()
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1) Medidores magnéticos de vazao.
Tendo em vista que a maioria destes métodos e equipamentos

e normalmente

encontrada na literatura técnica,

se-

rão discutidos apenas alguns aspectos julgados convenientes e.
em particular, sua aplicabilidade.
a) Medição volumétrica da descarga: Este método sõ

e re~omen

dado para o caso de despejos de baixa vazão e geralmente

com

descargas intermitentes.
b) Placas de orificio: São medidores relativamente baratos
fãceis de instalar e apresentam boa confiabilidade na medição
de vazão em tubos cheios. São üteis para acomodação de vazões
variadas, através da regulagem da abertura da garganta.
A principal desvantagem de seu uso

ea

grande perda

de carga que ocorre na travessia da seção. Apresentam

tambem

problemas de aferimento e facilidade de obstrução do orificio
por sÕlidos grosseiros 71 .
c) Vertedores: São dispositivos baratos, de instalação e leitura fãceis e apresentam boa confiabilidade. Podem apresenta!
se sob forma triangular, trapezoidal ou retangular. Os vertedores triangulares sao utilizados para vazões baixas, enquanto os retangulares sao recomendados para as maiores.

São

os

dispositivos mais utilizados, principalmente para medição

em

canais com escoamento livre. Foram utilizados juntamente

com

as calhas Parshall

e

as Palmer-Bowlus na medição dos
tos da Região Metropolitana de São Paulo 71 .
A principal restrição ao seu uso e a deposição

esgo-

de

i

sólidos sedimentãveis a montante, requerendo limpezas periÕdi
cas.
d) Medidores Venturi: São freqüentemente empregados em tubula

13

ções cheias onde

e essencial

a recuperaçao de alta pressão

Podem ser usados para despejos com grandes quantidades de sólidos em suspensão que tendem a se depositar em frente a
placa de or1ficio 27 .

uma

e) Bocais: São dispositivos de medição com caracterfsticas

e~

tre os Venturi e as placas de orificio. Podem ser usados para
ãguas residuãrias com moderadas quantidades de sólidos em sus
pensão.
f} Calhas Parshall:

São medidores bastante conhecidos e uti-

e re-

lizados com muita freqüência nas linhas de esgotos onde

querida a medição continua da vazão. Podem ser moldadas "

in

loco "

de

ou pré-fabricadas. São recomendadas para medições

llquidos com escoamento livre. Juntamente com os vertedores ,
são os dtspositivos de medição mais usados. As calhas

prê-f!

bricadas podem ser instaladas em poços de visita.
A principal vantagem deste tipo de calha sobre

os

vertedores ê a auto limpeza. Medições precisas podem ser obti
das at~ •esmo se o escoamento estiver submerso a jusante 27
g) Calhas Pa1mer-Bowlus: São facilmente instaladas em coletores existentes quando se requer perdas de carga minimas.

Ge-

ralmente construidas em aço inoxidável, fibra de vidro ou con
ereto e não apresentam necessidade de calibração. Sua preei são se

co•~ara

a da calha Parshall.

h) Tubos califõrnia: São usados para medições em tubos hori zontais, parcialmente cheios com descarga livre na atmosfera.
Se o tubo não

e horizontal,

uma seção deste tipo pode ser adi

cionada, proporcionando-se assim condições de entrada

de

ar

nesta porção.
,i)

Fõrmulas baseadas na altura da lâmina liquida e

dec11vida

--
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de dos coletores: A determinação da vazao por estes métodos requer o conhecimento da lâmina no coletor e sua declividade. São
aplicados em tubos e canais com escoamento livre,

através~

mulas hidrãulicas bastante usadas no dimensionamento das

fõr

redes

coletoras.
A inconveniência do seu uso estã na adoção do coefi ciente de rugosidade, requerendo ãs vezes medições experimentais
em virtude das condições das paredes dos coletores. Imperfeiçoos
de

acabamento dos canais dos poços de visita também podem limi-

tar o seu uso.

j) Traçadores quimicos e radioativos: São empregados apenas

em

casos particulares. São de grande valor na medição de ãgua pot!
vel, mas devem ser usados com cuidado na medição de águas residuãrias, pois os despejos industriais podem influenciar na dissolução de sais 71 .
Onde devem ser efetuadas medidas de

velocidade,~

çadores quimicos ou os radioativos são usualmente injetados

tra
a

montante de dois pontos de controle com distância conhecida eme
de-se o tempo de passagem do prisma de ãgua entre os mesmos
obtendo-se deste modo a velocidade 61 Podem ser aplicados
em
tubos ou canais abertos.
consonância

1) Medidores magnéticos de vazao: Estes operam em
com a lei da indução de Faraday, que estabelece
gem induzida num condutor que se move em
de um campo magnético, serã

proporcional

qual este condutor atravessa o campo.
liquido e o condutor 71 .

que

a

ângulo reto,

voltaatravés

ã velocidade

com

a

No medidor magnético , o

Podem ser usados com sucesso nos

lugares

onde

ou -

tros tipos de medidores poderiam ser obstruidos devido aos sõ·
lidos em suspensão 27 . A limitação de seu uso é o seu custo e
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o fato de sõ apresentarem resultados confiãveis quando as tubulações funcionam a seção plena.

2.2.2.

Método~

e equipamento~ de á~ea-velocidade

Nesta categoria os mais comuns são 61 ·
a) Molinetes;
b) Flutuadores;
c) Traçadores colorimetricos;
d} Velocidade de soluções salinas.
a) Molinetes: Adaptam-se melhor ã medição precisa de velocida
des em coletores ou canais abertos de grande porte, não podem
ser utilizados em fluxos com pequena profundidade.
A presença de trapos, papeis e lodo pode reduzir

a

precisão das leituras ou até mesmo obstruir os equipamentos .
Llquidos corrosivos podem danificã-los 7 .
b) Flutuadores: As medições com flutuadores sao raramente rea
lizadas, exceto em canais retangulares ou na determinação
proximada da velocidade do fluxo entre dois poços de
Também

e praticãvel

o seu uso em coletores

a-

visita.

relativamente pe-

que nos 61
O método dos flutuadores deve ser evitado pois ofe-

rece pouca precisão devido a muitas causas, como ação perturbadora dos ventos e irregularidade dos coletores e dos canais.
Sõ deve ser usado quando todos os outros métodos e equipamentos são impraticãveis.
c) Traçadores colorimétricos: O emprego de corantes para

me-

dir a velocidade do fluxo nos coletores, particularmente
em
pequenos tubos, e um dos métodos mais simples e eficaz 61 . uma vez escolhida uma seção do coletor em que o fluxo é praticamente constante e uniforme, lança-se o corante no

extremo
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superior e mede-se o tempo de sua chegada ao extremo
Como a distância entre as seções

e conhecida,

inferia~

obtem-se a velo

cidade do liquido.
Tem-se utilizado com sucesso os seguintes corantes:
fluoresceina, vermelho-canga, permanganato de potássio e roda
mina B.
d) Velocidade das soluções salinas: Baseia-se

na condutivida

de elétrica da ãgua, a qual se eleva quando um sal é dissolvi
do 7 . Através de dois pares de eletrodos colocados entre dois
pontos de um coletor com distância conhecida, mede-se o tempo
de percurso da solução salina e, a seguir, a velocidade.

e que

A limitação deste método

a presença de outros

sais ou produtos químicos pode interferir na dissolução

dos

sais ou aderir ãs paredes dos eletrodos prejudicando a

leitu

ra.
2.3.

Amostragem
Um passo importante no desenvolvimento de uma

quisa para caracterização dos resíduos líquidos

pes-

industriais

repousa no resultado das informações obtidas pela amostragem.
Assim, todas as decisões posteriores podem ser baseadas em in
formações incorretas se este passo não for seguido corretamen
te. Muitos problemas podem ocorrer

devido

uma

amostragem

efetuada com pouco cuidado ou de maneira simplista. Se alguns
princípios básicos forem sequidos

~

se os responsáveis

sua execução estiverem prevenidos, pode-se obter

por

resultados

confiáveis, sem a necessidade de amostragens adicionais,

-as

vezes demoradas e de custos elevados.
A obtenção de bons resultados dependerã de
fatores, como 27

certos
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- Se9urança de que a amostra ê

realme~te

represent!

t1va dos despejos;
- Uso de técnicas de amostragem apropriadas;
- Proteção das amostras até que seJam artal1sadas.

Os despejos industriais são amostPados e analisados
para determinar os c-onstituintes que podem causa·r d1ficu1da des no tratamento, ajudar na seleção do tipo e grtu de tratamento das instalações e controlar e deteMftfnar
do

a

eficiência

1 cas d e amos t ra.
processo d e tratamento 65 . Ass1m,
as tecn

gem usadas na pesquisa de um despejo devem propore1onar

a~os-

tras representativas do mesmo.

r necessário o conhecimento de todas as

fas~s

do

processo industrial para que se programe a coleta das amos
tras. São necessários procedimentos especiais no caso de despejos que variam consideravelmente em composição. A disponibi
lidade dos locais deve ser cuidadosamente seleciOftada, e
freqn~ncia

e o tipo de amostra devem ser determinados com

a
~a

se nestes conhecimentos 61 •

O exame dos desenhos indicando os coletores e os

p~

ços de visita na ãrea industrial ajudarã a locar os pontos apr~pria~6S

para amostragem das ãguas residuãrias.

Estas podem ser simples ou compostas, e os dois ti·
pes podem ser

obti~os

por processos manuais ou automáticos.

a) Amostras simples
Servem para determinar as caracteristicas do despejo no instante da coleta. O seu uso é recomendado quando 27 ·
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- O despejo nao

e continuo

tal como ocorre numa des

carga de processo intermitente ou quando

tanques

de processos contaminados são descarregados

peri~

dicamente;
As características dos despejos sao rela:tivamente
constantes;
obsc~

- Se deseja verificar se uma amostra co•p•sta
rece ou não as condições extremas dos

despejos .

Um exemplo clássico é a possibilidade de

varia-

ções do pH.
São também usadas para análise de

determinado~

parã

metros como gases dissolvidos, cloro residual, sulfeto$, temperatura e pH.
b) Amostras compostas
São realizadas para minimizar o número de amostras a
serem analisadas.
Enquanto as amostras simples podem ser úteis
detectar características anormais e uma série das mesmas
termina

variaçõ~s

para
de-

de concentrações, as amostras compostas eli

minam essas variações. Resultam da soma de uma série de amostras

indi~ipuais

(não inferiores a 120 ml), coletadas com in-

tervalo-s freqtlentes, durante um dado período, com volume proporcio~l i v~zio 38 .
2.3.3.

Amo~t~agem

~recomendada

manual

durante as pesquisas preliminares

pois nesta fase o coletor pode observar condições não usuais.
Tambem as amostragens simples de processos intermitentes
dem

~er

efetuadas manualmente.

2.3.4.

Amo~t~agem

automática

po-
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O seu uso é conveniente

qu~do

vários pontos

devem

ser amestrados a freq6entes intervalos de tempo, ou quando

...

e

requerido um registro continuo das características dos despejos. Os custos da instalação podem ser compensados pela

econ~

mia de pessoal e pela possivel redução de erros inerentes

a

coleta manual.
Existem, comercialmente, equipamentos

automáticos

que compõem a amostra com base na vazão ou no tempo. Para

se

efetuar a seleção deles, deve-se levar em consideração o tipo
de amostragem e os parâmetros a serem analisados.
2.3.5.

F~eqnência

da

amo~t~agem

Depende da vazão e das caracterTsticas das iguas re
siduãrias. Na maioria das vezes se efetua uma coleta por

ho-

ra, nas amostras simples. Para pequenas varialibidades

dos

despejos, elas podem ser tomadas em intervalos maiores,
riando de 2 a 24 horas 27 .

va-

Em caso de alta variabilidade, as amostras indivi duais coletadas para uma composição (amos+ra composta) pode rao ser tomadas de uma a cada três minutos e ate uma por hora.
O tempo

mãxi~o

para composição nao deve ser superior a

vinte

e quatro (24) horas.
importantes

No caso de determinação de parâmetros

para os critérios biológicos de tratamento, come 080 e

DQO ,

as amostras compostas poderiam se estender por um periodo
8

a

12

de

horas, se as caracteristicas dos despejos forem re-

lativamente constantes, e um periodo de
. .
'f'1can t es 27 .
e 1as t em
var1açoes
s1gn1
2.3.6.

Manu~eio

da~

2

a

4

horas,

se

amo~t~a~

A fim de se obter uma amostra representativa, algui

i
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mas precauçoes e regras gerais sao necessárias. A seguir enume
ramos algumas 27 :
a) A amostra
pejo

e bem

dever~

ser tomada num lugar onde o des-

misturado. Exemplo: perto de uma calha

Parshall ou num coletor com turbulência hidrãuli-

\

ca; todavia, nao é aconselhável se ela

e

destina-

da ã análise dos gases dissolvidos ou do material
volátil.
b) O volume da amostra deverã ser suficiente nao
para permitir todas as anãlises requeridas,

so
mas

também uma quantia adicional para repetir algumas
anãlises duvidosas.
c) Em alguns casos, pode ser desejãvel acumular

um

numero de amostras individuais para composição em
determinados instantes, como no fim dos turnos de
trabalho ou no fim do dia. Todavia,

e

necessãrio

que elas sejam representativas da vazão no instan
te da coleta, de modo que a integridade do

tot~l

da amostra composta seja mantida.
d) As amostras deverão ser guardadas de modo a assegurar a manutenção das caracter1sticas dos despejos ate serem analisadas. A refrigeração em

al -

guns casos pode ser necessária. Em outros, hã necessidade de técnicas especiais de presevação. As
amostras para estes casos deverão ser

to~adas

se-

paradamente.
e) Os depÕsitos e os equipamentos de amostragem deve
rão ser mantidos limpos. Antes da coleta, os

dep~

sitos deverão ser lavados várias vezes com o

11-

quido a amostrar.
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f) Cada amostra deverá ser identificada com um cartão contendo, pelo menos, as seguintes

informa •

çoes:
1) Identificação do local de coleta;
2) Data e hora de coleta;
3) Indicação de se a amostra é siMples ou compos
ta, com hora certa e informações de volu•e;
4) Anotação de informações que podem

muda~

antes

que as anãlises de laboratório sejam realizadas. Estas informações incluem
pH
2.3.1.

e

P~~4e~va~ão

tem~•ratura

aparéncia.
d~

amo~t~a~

As amostras deveriam ser analisadas o mais

breve~!

sível, logo apõs a coleta; entretanto, na prãt1ca, a anã1ite1
mediata raramente é possível ou por questões analíticas

ou

por dificuldades de se dispor de laboratório no local. Assim,
elas deverão ser preservadas de modo a manter suas caracterfs
ticas físicas, químicas e biológicas até o momento de suas

~

nilises, pois de nada valerá um bom programa de amostragem se
nio se conseguir isto.
2.4. Anilise qualitativas
As anãlises especificas a serem efetuadas devem ser
,sele~1~nad~s

com base no conhecimento dos processos de produ-

ção, das matérias-primas utilizadas e do propósito da pesquisa.

Considerando-se o propósito deste trabalho,

serao

apresentados e discutidos os parâmetros de especial signific!
ção

~ara

a anãlise dos resíduos líquidos industriais:
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a) pH, alcalinidade e acidez
b) Temperatura
c) DBO (Demanda Bioquimica de Oxigênio)
d) DQO (Demanda Quimica de Oxigênio)
e) SÓlidos totais (ou resíduo total)
f) Sólidos em suspensao (ou residuo nao filtrãvel)
g) Sólidos dissolvidos (ou resíduo filtrãvel)
h) Sólidos sedimentãveis(ou resíduo sedimeAtãvel)
i) Nutrientes: Nitrogênio e fÓsforo
j) Metais pesados e produtos tóxicos
1) ~leos

e graxas

m) Cor e turbidez
a) pH, alcalinidade e acidez
O pH é importante no controle dos coletores de

a -

guas residuãrias e das estações de tratamento, pois uma súbita mudança do mesmo pode acarretar sérios danos ãs suas estru
turas e aos microrganismos essenciais ao tratamento biológico.
Os limites do pH são normalmente fixados por legislação, tanto para lançamento direto nos corpos d'ãgua como

p~

ra lançamento nos sistemas de esgotos.

A alcalinidade e a acidez determinam as quantidades
de bases ou ãcidos presentes na ãgua e sao medidas em ppm
de
CAC0 3 76 • Nio devem ser confundidas com o pH que é uma medida
de intensidade da qualidade do ãcido ou da base.

A alcalinidade se deve ã presença de hidróxidos,ca!
bonatos e bicarbonato de cálcio e magnésio, principalmente. O
conhecimento da concentração da alcalinidade e importante qua.!)_
do

se deve e f e t uar um

A acidez

t

... .
61
ra t amen t o qu1m1co
.

e causada

principalmente pela presença

de

23

co 2 ,

ãcidos minerais e sais hidro1isados. Os despejos

ãcidos

constituem um problema devido ãs suas características corrosi
vas 3 .
b) Temperatura

-

Temperaturas elevadas causam um efeito nocivo as aguas

porque afetam as atividades biológicas e bioquimicas

3

Sua elevação nas aguas residuãrias aumenta a capacidade tóxica de certas substâncias. Todavia, a temperatura tem um efeito positivo nas estações de tratamento biológico, quando
ãguas aq~ccidas ã temperatura de

30

a

37°C

as

são descarreg~

das nos sistemas de esgotos, pois a atividade dos

microrgani~

mos aumenta com a elevação da temperatura a estes níveis.
c) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)
Os produtos orgânicos biodegradãveis contidos

nas

aguas residuãrias causam a utilização ou depleção do oxigênio
dissolvido devido

ã atividade dos microrganismos aérobios.

taxa de tal depleção é geralmente avaliada pelo teste da
que

e uma

A

DBO

orgânico

medida da biodegradabilidade do conteúdo

dos despejos. Assim, a DBO mede a quantidade de oxigênio

ne-

cessãria ã biodegradação dos despejos orgânicos.
Este teste geralmente

e efetuado

a uma

temperatura

de 20°C, em ambiente apropriado, durante um período de 5 (ci~
co) dias. A DBO medida neste período e nesta temperatura

-e

conhecida por 080 5 . ~ a determinação mais importante dos res1
duos orgânicos, sendo usada para 60 :
. Determinar o efeito da descarga dos resíduos
depleção de

oxig~n~o

na

dos cursos d'ãgua;

• Determinar, de maneira aproximada, o grau de tratamento das aguas residuãrias;

l4
. Dimensionar a capacidade de certas

un1dad~s

de

. Controlar os processo de tratamento e m.-1r

s~a

tratamento;

eficiência;
. Determinar a "população equivalente" co• relação

ã DBO conhecendo-se os seus valores e as

r~spect!

vas vazoes;
. Ajudar no estabelecimento de tarifas para trata mento das ãguas residuãrias.
d) Demanda Quimica de Oxigênio (DQO)
A DQO mede o conteúdo de matéria oxidãvel,

geralme~

te orgânica, dos despejos biodegradãveis e refratários.

Sua

vantagem ê de se poder avaliar a carga orgânica em poucas horas, enquanto para a DBO são necessãrios, pelo menos, 5

dias

para que o teste seja efetuado.
O teste da DQO, apesar das fontes de erros

possi-

veis de serem introduzidos, ê bastante empregado. Hã casos de
despejos que apresentam uma correlação entre DQO e a DB0 5
Quando isto ocorrer é possível substituir esta ultima
pela
anterior. Esta medida requer entendimentos com o orgao contra
lad~r

dos despejos mas não deve ser abandonada.

e) S61idos totais (Resíduo total)
Medem quantitativamente a massa total de sÕlidos em
um despejo nas formas de substâncias dissolvidas, coloidais e
em suspensao.
O conhecimento do teor de sôlidos totais de um despejo é de reduzido interesse. Importantissimos são seus desdo
brantentos em 14 :
- SÕlidos fiKos + sôlidos volãteis = sôlidos totais
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Sólidos em suspensao + sÕlidos dissolvidos = sóli
dos totais.
f) SÓlidos em suspensao (Residuo não filtrãvel)
São todos os sólidos presentes nas aguas residuã
rias, exceto os solúveis, e, geralmente, em forma

coloidal

Podem ser subdivididos em sólidos sedimentãveis e nao sed1men
tãveis.
Este parâmetro permite verificar a eficiência da re
moçao de sõlidos em suspensão sedimentados nos

decantadores

primãrios e determinar certos parâmetros de operação ( !ndice
de lodo, idade do lodo, por exemplo ). Também ê fundamental
- dos tanques de aeraçao
- 69 .
ra a correta operaçao
São removidos parcialmente nos decantadores

p~

primã-

rios (ai ficam especificados os sÕlidos sedimentãveis).

As

partTculas em suspensão que não se sedimentam naturalmente

p~

dem ser removidas em alta porcentagem por coagulação ou oxida
çao biológica, seguida de sedimentação.
g) Sólidos dissolvidos (ou resTduo filtrâvel)
Apresentam-se sob as formas de solução verdadeira ,
incluindo na maioria das vezes os sÕlidos em estado coloidal.
O tratamento convencional das ãguas residuãrias tem
pouco efeito na contenção de sõlidos dissolvidos

inor~ânicos.

Os sistemas de tratamento biológico são vulnerãveis a concentrações destes sõlidos acima de 10.000 mg/1 27 .
Elevadas concentrações estão associadas a altos niveis de sulfatos e/ou cloretos 76 . Assim, sempre que um desp~
jo apresentar elevadas concentrações de sólidos dissolvidos ,
deve-se procurar os seus componentes individuais pois

estes
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sao os que mais interessam, pelos problemas que podem

causar

em relação ao uso da ãgua. Exemplo disto são: dureza devido a
cloreto de cãlcio, corrosão nos coletores devido & sulfatos .
detergentes

Os produtos quimicos tenso-ativos, incluindo os

sintéticos também se encontram dissolvidos nos des·pejos e têtt
causado problemas as ETEs, quando eles não sao biodegradãveis.
h) Sólidos sedimentáveis (ou residuo

sedi~entãyel)

A deposição de sólidos nos coletores pode

o~as1~nar

a obstrução dos mesmos. Cobertores de lodo contendo

~Õlidos

orgânicos podem sofrer decomposição progressiv• pesultando na
produção de gases nocivos.
Por sua

si~plicidade

de determinação9 os sólidos S!

dimentãveis são normalmente usados na legislação antipoluição
como

u~a

das caracteristicas dos despejos que devem ser limi-

tadas 14 • Seralmente são removidos por decantação primãria.
i) Nutrientes (Nitrogênio e fÕsforo)
fó~

A presença de nutrientes ã base de nitrogênio e
foro é fundamental ao desenvolvimento biológico nos
de tratamento de ãguas residuãrias por processos

sistemas

convencionai~

o.espejos pobres em nitrogênio e fósforo (indústria de papel e
c~lulose

e fecularias de mandioca, por exemplo) requerem a a-

dição .destes nutrientes.
Por outro lado,
dos

n~~

~uando

os efluentes sao descarrega-

cursos d'ãgua, a presença de nitrogênio e fósforo

e

particularmeAte indesejãvel pois favorece a eutrofização e
crescimeato de algas que podem ser prejudiciais a estes

o

cur-

sos d'ãgua.
As determinações de nitrogênio e fÕsforo nas

aguas

residuãrias para tratamento conjunto devem ser efetuadas para
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se verificar se o balanço da relação DBO:N:P • 100:5:1
tido~

e

man-

pois é de fundamental importância ao tratamento bio1Õgi

co. Normalmente o nitrogênio é analisado nas formas de nitrogênio total, nitrogênio orgânico, nitrogênio amoniaeal, nitra
tos e nitritos.

O fósforo aparece sob a forma de compostos orgâni cos (proteinas, por exemplo) e de compostos minerais (principalmente nos polifosfatos e ortofosfatos).

j) Metais pesados e produtos tóxicos
Alguns despejos industriais contêm metais

pesados

que sao tóxicos ao tratamento biológico por sua ação inibidora ou destruidora sobre os microrganismos dos quais dependem
tal tratamento. Os mais comuns nas águas residuãrias são: Ag,
As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Se, Sn, Zn.
A objeção principal contra o ferro ou sais ferrosos

e quanto

ao problema da cor. Fábricas de papel, tecidos e con

servas, por exemplo, não podem empregar água com qualquer ves
tigio de ferro 16 .
As concentrações máximas admissíveis para um grande
número de metais pesados têm sido limitadas por legislação.

(H S)
2

Gases como o metano (CH 4 ), sulfeto de
hidrogênio
e ãcido cianidrico (HCN' sao muito tóxicos ao trata -

mento biológico. O íon cianeto (CN-) ê muito tóxico e sua com
binaçio com âguas ãcidas forma o HCN que é extremamente tóxico.
problemas
O H2S além de tõx;co e corrosivo, causa
de odor e de sabor. Os sulfetos dificultam a floculação
nas
estações de tratamento de ãgua. São encontrados principalmente nos despejos de fábricas de papel, refinarias de óleo, usi
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nas de gas
- de cidade e curtumes.
Outros produtos tóxicos que devem ser analisados
quando presentes nas ãguas residuãrias são os pesticidas

em

suas formas inorgânicas, como fluoretos e compostos de arsên1
co e de mercGrio, e nas fromas orgânicas, como fosfatos orgi·
nicos, hidrocarbonetos clo~1J0s, etc 16
1) Oleos e graxas
Estes são objetãveis pelo aspecto estético e

por

problemas que podem causar aos coletores e ao trataMento bio·
1Õgico.
Os Õleos e graxas podem ser de origem animal, vegetal

ou mineral. Os dois primeiros são geralmente biodegradã-

veis e em forma de emulsão podem ser tratados com sucesso nas
unidades biológicas de tratamento. Jâ os de origem mineral soo
relativamente resistentes ã biodegradação e podem requerer ou
tros métodos diferentes de tratamento. Infelizmente ainda não
existe um método satisfatório que distinga

os Õleos e graxas
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de origem animal dos de origem vegetal e/ou mineral

m) Cor e turbidez
O principal problema ligado ã cor e ã turbidez
um d•spejo

eo

de

aspecto estético. As variações de cor e turbi-

dez são devidas, respectivamente, ã presença de pigmentos

e

de partlculas e suspensão. Distingue-se uma da outra pelo carãter filtrivel da primeira, isto

e,

os compostos responsã

veis pela cor encontram-se dissolvidos ou, pelo menos, em for
coloidal, enquanto a turbidez ê provocada por partfculas em
suspen~ão que são insolúveis 19 .

~a

As principais indGstriais cujos despejos apresentam
problemas de cor são as têxteis (anilinas), de papel e celulo
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se (taninos), curtumes e fecularias.

t dificil a remoçao

da

cor pelos processos convencionais de tratamento.
Outro problema da cor e turbidez é a limitação

da

penetração da luz nos corpos d•ãgua, podendo causar distúr
bios ecológicos neste meio.
Apresentamos a seguir algumas sugestões para

~arac

terização qualitativa das águas residuãrias de deter•inadas
dustrias, obtidas das referências

21

e
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com

~

algumas mo

dificações:
1) Indústrias de produtos alimenticios
Temperatura, pH, sólidos sedimentiveis,

s~lidos

em

suspensão, DB0 5 , DQO, óleos e graxas (sÕ1ides d4ssolvidos, só
lidos totais, sêrie nitrogenada, fósforo, prod~tos tóxicos ,
cor, turbidez) *
Nesta relação estão incluidas as indústrias de conservaçao e enlatados de frutas e vegetais, de laeticinios, de
moage~

de cereais e de carnes.

2) Indústrias de bebidas
Temperatura, pH, sólidos sedimentáveis, sólidos

em

suspensão, DB0 5 , DQO, Õleos e graxas, produtos tõxicos (sólidos dissolvidos, sólidos totais, sêrie nitrogenada, fósforo ,
cor, turb1dez).
3) Indústrias de curtição e de acabamento de couros
Temperatura, pH, sólidos sedimentáveis, sólidos

em

*Os parâmetros dentro de parênteses () são informações adi cionais que deverão ser analisadas em função da observação
do responsável pelo levantamento industrial e coleta de dados sobre as matérias-primas utilizadas, e das caracteristicas individuais de cada indústria.
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suspensao, sólidos dissolvidos, sÕlidos totais, 080 5 , DQO
óleos e graxas, cromo total (alcalinidade, cor, série nitrog!
nada, cloreto de sódio, sulfetos).
4) Indústrias de produtos químicos orgânicos

Temperatura, pH, sólidos sedimentáveis, só11dos dis
solvidos, sólidos em suspensão, DB0 5 , DQO, Õleos e graxas
(
cloretos orgânicos, fósforo, série nitrogenada, metais pesa dos, fenóis, cianetos).
5) Refinarias de petróleo

Temperatura, pH, sólidos sedimentáveis, DB0 5 , DQO ,
Õleos livres e emulsionados, cromo, série nitrogenada, fenóis,
sulfetos (cloretos, metais pesados, produtos tóxicos, fósforo,
cor, turbidez).
6) Indústrias de papel e celulose

Temperatura, pH, sÕlidos sedimentáveis, sólidos

em

suspensao, DB0 , DQO, cor, turbidez, metais pesados, série ni
5
trogenada, óleos e graxas, fenõis, sulfetos, cloretos, fósforo.
7) Indústrias têxteis
Temperatura, pH, sólidos sedimentáveis, sólidos

em

suspensão, oso 5 , DQO, cromo, fenóis, sulfetos,
alcalinidade
(metais pesados, cor, óleos e graxas, produtos tóxicos).
8) Indústrias de materiais plásticos e sintéticos
Temperatura, pH, sólidos sedimentáveis, sólidos

em

suspensão, sólidos dissolvidos, DB0 5 , DQO, Óleos e graxas, fe
nóis (sulfatos, fósforo, série nitrogenada, cianetos, zinco ,
materiais aromáticos polinucleares).
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9) Indústrias de fertilizantes
. Nitrogenados
Temperatura, pH, sólidos sedimentáveis, sólidos

em

suspensão, sólidos dissolvidos, sêrie nitrogenada, cloretos ,
cromo total, zinco (DQO, óleos e graxas, sulfatos, ferro, só·
dio, cilcio, sólidos totais) .
. Fosfatados
Temperatura, pH, sólidos sedimentáveis, sólidos
suspensao, sólidos dissolvidos, cãlcio, fluoretos,

em

fósforo

(arsênico, ferro, mercúrio, sêrie nitrogenada, fosfato,

aci-

dez).
10) Indústrias de produtos quimicos inorgânicos, de álcalis e
de cloro
Temperatura, pH, sólidos sedimentáveis, sólidos
suspensão, sólidos dissolvidos, sólidos totais, acidez

em
e/ou

alcalinidade, cloretos, sulfetos (DB0 5 , DQO, Õleos e graxas ,
metais pesados, produtos tóxicos, fÕsforo).
11) Indústrias siderúrgicas
Temperatura, pH, sólidos sedimentáveis, sólidos

em

suspensão, óleos e graxas, DQO, cloretos, sulfatos, amônia
cianetos, fenóis, ferro, estanho, cromo, zinco.
12) Indústrias metalúrgicas
Temperatura, pH, sõlidos sedimentáveis, sõlidos

em

suspensão, DQO, Óleos e graxas, metais pesados, cianetos.
13) Indústrias de vidro plano, cimento, cal, gipsita e asbestos
. Vidro plano
Temperatura, pH, sólidos sedimentãveis, sÕlidos

em
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suspensao, DQO, fósforo, sulfatos (DB0 5 , metais pesados, subs
tãncias quimicas orgânicas e inorgânicas, resinas sintéticas,
sólidos dissolvidos) .
. Cimento, concreto, cal, gipsita e asbestos
Temperatura, pH, sólidos sedimentáveis, sólidos

em

suspensão, DQO (alcalinidade, cromatos, fosfatos, zinco, sulfitos, sólidos dissolvidos, DB0 5 ).
2.5. Indicadores de poluição relacionados com a produção
Vários estudos têm sido desenvolvidos procurando e!
tabelecer indices que relacionem a produção ã poluição,

com

base na matéria-prima, no produto acabado ou no número de empregados da produção total. Amostras desses indicadores
apresentadas nas Tabelas

e

sao

2. Os indices da Tabela 1 re-

ferem-se a valores obtidos no trabalho de "Medições reais em
efluentes industriais, no Estado da Guanabara", em 1973 55 .
Estes indicadores podem ser expressos em termos

de

"População Equivalente" (ou "Equivalente Populacional"),

que

indica a força poluidora dos despejos referida ao número

de

habitantes. t utilizada quando o material presente nos

deSP!

jos industriais apresenta caracteristicas semelhantes àquelas
dos esgotos sanitários.
O "Equivalente Populacional" normalmente e estabele
cido em relação a dois parâmetros:
- Teor de matéria orgânica medido em termos de

DBO

(para 5 dias e 20°C);
- Teor de sólidos em suspensão.
"População Equivalente" (em termos de DBO) de
indústria

e aquela

uma

que seria capaz de produzir a mesma quant1

dade de poluição que produz a indústria, medida em carga org!
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TABELA 1 - INDICADORES DE POLUIÇAO IKDUSTRIAL
POR MATtRIA ORGANICA
Tipos de

1

~

Caracter1stícas dei Unidade

I

Indústrial

I

produção

Cervejaria

Abatedouro

De grande porte c!,

I

lavagem de frasco

\

I

I

Usina de lei
te
Papel

i
j

De aves s/recupe-

I

1. 000

,

3

108

o

5
/un. 1 ( Kg/u".
I

l prod.)

i

I

I

prod.)

I
1-5,5

-6

I

ração de sangue e

'

I

partes

t

l-2,5
!

I
1. ooe l

Diversificada

I'II •

5-4 0

'

II

I

j0,5- 2 t 3

,o,B-5,2

A partir de a pa ras,1
pasta mecânica

e·

celulose
Graxa ria

1 (•

produção

I

i

I

de

II

I!Vazao
-

I

I

1

I
170-150

t

I

I

Extração de sebo
em osso e em rama

t

'-1-2

I

1

I

100-180

Sabões e gor
duras

A partir de sebo
industrial de gr!

I

xarias
Matadouro

I

1

l

t

1-2

10,3-1,3

t

11
I

I

70 a 90% de boví-

nos; restante

de

suínos e vitelos
1

2 - f\

"in vivo"

FONTE: JORDAO, E.P.; FERREIRA, R.Q.; MARCONDES, P 55
:.
FAC'~:-·

UNlV.:; ..:,,..; ____ 'sp-8

·:.:'_ICA
.._•}

AL~UMAS

TABELA 2 - CARACTERISTICAS DAS DESCARGAS DE DFSPEJOS DF
Unidade de
Produção

Indústria

1.

1

Aço

t aço
100 m2 mate
rial acabado

2. Galvanoplastia

3. Papel

---y- - - - -

j Volume

de desnejo_1_sõlidns_em
p/unidade
1
suspensao
(1)
I
(mq/1)

4.000

- 9.100

4. Lavanderia

100 kg roupa

5. Tintura e acaba-

1 Kg tecido

1 (

100 Kg 1 ã
I

1

10

1o. Frutas e vege -

'Sólidos em suspensao
1

! Cianetos,

Ni, Zn, Cr,
acidez e alcalinidade
1 fortes

150 - 1 . 000

20-100

- 4.000

400

- 1 .oor

3 oo - 1.0 on

45

l . 000

200

?.000

100-1000

13

Gãs de carvao

;--O~H: I MHOFF,

K.

~

1 leite

1 o 1 cerveja
100 Kg ... produtos qu1micos

1

HULL[I{.

t carvao

w.

J .;

?.000

?O - 200

Kg pele

t material

tais enlatados

11. Cervejaria
12. P~odu tos f arma ceuticos (vitam.:!_
nas e produtos
b 1O 1 Ó'j i C O S }

n1

---~~r~ ter1 s t~as-1
especiais

1. 000

4qo

1 res
1 porco, cor
deiro ou carneiro

9. leite

mr

T!PICAS

! Fibra,

argila

!Detergentes
1
1

Sais minerais, coransul fetos

I tes,

6. Lanif'ício

8. Abatedouro

ORO

1. 000

mento de tecidos

7. Curtume

--

·n~TRIAS

5,0 - 95

45.000 - 270.000

t fibra

100

I

IN

?.oon

20.00()

1. 000 - 5.000

220 - 1. 300

I
I

500-l~roo

I

soo-snon

;cabelo. sulfetos

nleos e graxas acima
jde 10.000 mg/1

400 - 1. 500

B00-~000

100 - 300

300-ZOOO !Gorduras

200 -

300-3.000

Gorduras

-go - 540
1

10 - 55
910 - 3.200

250 - 650

290

55

1.000 - 2.900

6RO

- 1 . fiO O

THISTLETHWAYTE,

o.

~.000

K. B.

pouco

200 - 3.000

400- 'L200

500-1~000!Fenõis

ou erodutos or
gãnicos; solidos dis~
so 1 v i dos de
5. 000 50.000
mg/1
1

~000-&000

FenÕis. cianetos. amô
nia

w

~
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nica (DB0 5 ) e admitindo-se que um habitante produz S4 g DB0 5 /
54
dia
. A Tabela 3 mostra alguns exemplos de Populações Equ~
valentes em termosde DB0 5 .
O "Equivalente Populacional" em termos de teor

de

sólidos em suspensão assume maior interesse quando se quer re
lacionar, por exemplo, a produção de lodo de um despejo indus
trial com a do despejo doméstico 1 .
Geralmente a "População Equivalente" referida i DBO

e aos sólidos em suspensao é diferente uma da outra e só even
tualmente sao iguais.
Os •Equivalentes

Populacionais~

sao

t~mtim

usados

para dimensionar unidades de tratamento, uti1izando-se os mes
mos parâmetros para dimensionamento de ETEs, admitindo-se que
os despejos industriais e domésticos têm a mesma tratabilidade, o que muitas vezes pode ser fonte de e r r·J ~ grosseiros.
No Estado de São Paulo, tem-se utilizado par a

os

despejos domésticos os seguintes valores
Vazão

-

0805

- 300 mg/1

DB0 5

-

Sólidos em suspensao

- 300 mg/l

SÕlidos em suspensao

-

O uso destes indicadores

180

1/hab x di a

54 g/hab

X

d:a

54 g/hab x dia

num estudo de

poluição

tem sua importância para uma primeira aproximação da avalia çao das cargas poluidoras de uma indústria ou de um
i~dustrial.

complexo

A sua aplicação requer experiência dos usuários ,

adquirida através de trabalhos ,
nha resultados mais confiáveis.

n~eriores,

para que se obte -
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TABELA 3 - POPULAÇOES EQUIVALENTES REFERIDAS
~

Tipo de Indústria

DB0 5 DE 549/HAB x DIA

Unidade base

População equivalente
p/unidade (hab.)

Lacticinio s/queijaria 1.000 1 leite

30 - 80

Lacticinio c/queijaria 1.000 1 leite

100 - 250

Matadouro

rês =
2,5 porcos
1 t de peso
em pe
1

Granja de galinhas

1

Silo para raçoes

1 t raçao
diãria
1. 000 1 eerve

Destilaria

1.000 1 cereais

Curtume

ja

1

t milho ou

trigo
1

t

peles

lanificio

t lã

Alvejamento de tecidos 1

t tecido

Tinturaria e/corantes
sufurados

t

Celulose ao sulfito

1

150 - 450
0,13 - 0,25

ave

Cervejaria

Amidonaria

70 - 200

4 - 12

300

2.000

1. 500

2.000

800 - 1 . 000
, . 000 - 4. 000
2.000 - 5.000
250 - 350

celulose

2.000 - 3.500

t celulose

4.000 - 6.000

madeira

50 - 80

Pasta mecânica p/papel 1

t

Fibr1ca de papel

t papel

Viscose (sêda artificial

t

Lavanderias

t roupa

370 - 1.000

produto

100 - 300
300 - 500

Fecularia de mandioca

1

t mandioca

150 - 250

Amidonaria de mandioca

1

t

mandioca

200 - 300

FONTE: IMHOFF, K. t> 1 •
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Pelas razoes apresentadas no início desta Seção, se
ria ideal que cada indústria fosse estudada separadamente. To
davia, como isto requer grandes investimentos no caso

dos

grandes complexos industriais, poderia ser selecionada uma amostra representativa das indústrias potencialm&nte poluído ras e efetuado o levantamento industrial de cada uma tendo em
vista a caracterização de seus efluentes e a avaliação

· das

cargas poluidoras totais. Como metodologia de levantamento

e

avaliação das cargas poluidoras, sugerimos a descrita por Lo~
reiro 57 (1974). O anexo 1 apresenta um modelo de questionário para levantamento industrial.
Com os resultados obtidos nesses levantamentos, por
extrapolação se avaliaria as cargas poluidoras e as

vazoes

das demais indústrias do complexo industrial. Estas

poderiam

ser avaliadas por ãreas de contribuição a cada ETE

e por

su~

bacia das redes coletoras. Estas informações são imprescindiveis ao dimensionamento dos sistemas de esgotos.
Todavia, sugere-se que, por ocasião da ligação

de

cada indústria ao sistema público de esgotos, se efetue o seu
levantamento, principalmente no que se refere as medições

de

vazao e análises dos parâmetros de real significância da particular indústria. Esta medida

e importante,

pois permitirã:

a) Comparar os efluentes com os padrões de

emissão

para seu lançamento nos sistemas de esgotos;
b) Determinar as medidas de controle na fábrica (em
particular, o grau de pré-tratamento necessãrio)
de modo a compatibilizar seus despejos com os que
podem ser recebidos pelos sistemas de esgotos;
c) Verificar se os coletores e ETE têm

capacidade

para receber e tratar os despejos. Isto

e funda-
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mental, principalmente no caso de sistemas jã existentes;
d) Por ocasião de transtornos operacionais da ETE e
redes coletoras, ajudar na identificação das cau
sas e dos possiveis responsáveis;
e) Principalmente, permitir o estabelecimento de ta
rifas justas uma vez que elas

deve~

ser calcula-

das com base nas vazoes e nas cargas

poluidoras

de certos parâmetros (geralmente 080 e sólidos em
suspensão). Por outro lado, sabendo a

indústria

que o pagamento das tarifas serã proporcional ãs
vazões e ãs cargas poluidoras dos despejos

prod~

zidos,adotarã medidas de controle interno

com

vistas a reduzir estes custos;
f) Verificar a eficiência de cada unidade de produ-

çao com relação aos despejos produzidos. Este

a~

pecto ê particularmente de interesse da indústria.
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3.

EFEITO DOS DESPEJOS INOUSTRIAfS NOS SISTEMAS PlfBtlCOS

OE

ESGOTOS

Os sistemas públicos de esgotos podem
um conveniente •eio para disposição dos despejos

p.-oporcionar
in~stria1s,

se os coletores e estações de tratamento tiver.em ca.pac\dade !
dequada e se as empresas concessionárias dos serviços de esg~
to permitirem o seu uso 47 . Todavia, algumas indústrias apresentam certos constituintes nas suas ãguas residuir1as,que d!
vem ter as descargas proibidas

e outros que podem ser permi-

tidos apenas dentro de certos limites, por serem

coletores, ãs ETEs e ao pessoal que trabalha nestes
ou por interferirem nos

pr~cessos

aos

6a~sos

serviços

de tratamento.

O conhecimento desses constituintes ajudarã no estabelecimento de padrões e diretrizes para a conc&Ssao das descargas dos

efl~entes

industriais.

Os possiveis efeitos dos despejos objetáveis e

nor-

malmente regulamentados por leis federais, estaduais e/ou municipais siD devido principalmente a 27 :
a)

Substãn~i-as

inflamáveis- Como gasolina pura, benzina

nafta, Õleo combustlvel e Õleo mineral. Sio substincias in
solúveis na igua e tendem a criar poças nos coletores e

p~

ços de visita favorecendo ãs condições de perigo de explosões. o. gis metano dos esgotos quando misturado com

Õl eos

inflamáveis pode elevar o seu roder de explosão.
b) Gases tijxicos - Como H2S , CH 4 e HCN estio sempre presentes nos coletores ou podem ser formados durant! as descargas industriais.

~guas

residuãrias com grandes quantid!

des de sulfatos podem causar problemas de decnmposição
naeróbia devido a fo...mação do

H2S.

a-
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c) Oleos e graxas - Em geral uma [TE

municipal nao

t~m

insta

lações para remover quantidades significantes de Óleos
graxas,

O

e

pré-tratamento na fãbrica pode ser desejÍYel P!

ra reduzir a concentração total a niveis

ad~issiveis,

pri~

cipalmente se esses sao de origem mineral.
d) SÕlidos sedimentáveis -

Causam obstrução dos coletores
. pe
-

la sedimentação e acumulaçãú. Nos lugares onde os

sólidos

se acumulam, a decomposição anaerÓbia pode originar produtos indesejáveis como H2S e CH 4 . Altas concentrações
sólidos sedimentáveis podem sobrecarregar as estações

de
de

tratamento.
e) Acidos e álcalis - São corrosivos e podem interferir

no

tratamento biológico. Até mesmo sais de sulfato neutraliza
dos podem causar corrosão desde que o sulfato seja reduzido biologicamente a sulfeto e a seguir oxidado a ãcido sul
fÜrico.
f) Metais pesados - Podem ser tóxicos aos processos

biológi-

cos de tratamento ou ã vida aquática dos corpos d'ãgua receptores e, conseqaentemente, afetar os sistemas de abaste
cimento
s~virão

d~

água, quando encaminhados aos cursos d'ãgua que

de mananciais a estes sistemas.

g) Cianetos - São tõxicos ãs bactérias e podem causar a forma
ção de gases perigosos nas redes coletoras.
h) Produtos

org~nicos

tóxicos - Pesticidas e outras

cias extremamente tóxicas

s~o

subst~n

-

objetáveis, exceto em peque-

nas concentrações. Quando os sistemas biológicos de tratamento não estão preparados para tratar produtos orgânicos
tõxicos a certas concentrações, eles podem passar para

os

corpos d'ãgua receptores causando danos ã qualidade

de

-

suas aguas.
Outros aspectos que podem ser consideraios e que
pendem da capacidade das instalações dos siste11as de
sao as vazoes e as cargas orgânicas
e~

biodegradl~eis

d~

es~otos

(expressas

termos de DBO).
A seguir, serao discutidos os efeitos 4eletér1os

tes constituintes sobre o pessoal que trabalha nos

~

celetores

e estações de tratamento.
3.1. Perigos para o pessoal

A segurança dos trabalhadores dos coletores e
operadores das estações de tratamento

eo

aspecto mais impor-

tante a considerar na descarga dos despejos
tes perigos são devido a: danos

dos

Es-

in~ustriais.

fogo e explosões e de produtos tóxicos, especialmente gases tóxicos 47 .
de

3.1.1. Ve..11pe.jo.6 inóia.máve..i..A e exploA.i..voA

A d~scarga intencional ou acidental de produtos infla•iY2is pode provocar explosões e romper os próprios
ou

$Ua~

juntas.

Algu~as

vezes as correntes de ar

tubos

resultantes

removem os tampões dos poços de visita, ferindo pessoas e danifican'o

~ropriedades

vizinhas.

O gãs metano (CH 4 ) dos coletores, produzido pela d~
co.posição anaeróbia dos esgotos sanitãrios e despejos industriais,

te~

provocado incêndios e explosões causando ferimen-

to nos trabalhadnres.
Outros gases inflamáveis que podem ser introduzidos
numa atmosfera dos coletores, em combinação com os

despejos

industriais, podem apresentar um perigo igual ou maior que
das concentrações usuais de gâs metano.

o
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3. 1.2.

P~oduto~

tõx~~o~

O principal dano aos trabalhadores dos coletores,

d~

vido aos gases venenosos ou aos líquidos que podem ltberar gases e vapores venenosos, não é usualmente a toxictdade em

si,

mas o seu poder asfixiante, como o dióxido de carbono e o meta
no que eliminam o oxigênio da atmosfera dos

coleto~es.

Nos coletores onde se verifica uma ativa produção de
sulfetos em presença de pH baixo, tal como ocorre quando

da

descarga icida de despejos industriais, pode gerar rapidamente
uma atmosfera tóxica. Muitas mortes jã ocorreram em
dessa natureza. A Tabela

4

condições

mostra níveis de toxicidade e

de

explosão de alguns gases.

TABELA

Gãs

H2S

4

- GASES TOXICOS E EXPLOSIVOS NA ATMOSFERA DOS ESGOTOS

N1veis de toxicidade
Níveis de
+------------r--------------~-------------1 explosão
Seguro
de
I Perigos
Letal
envenenamento
I
I
20ppm;8 h o- ilOOppm;perda de 1100ppm;expos., 4,3 - 46
r as
i olfato
1 demorada
i

I

200-300ppm;
60 llin.

16 OO- 1.0 OOp p m ;

I
i
l00ppm;8 h o i400ppm;60 min.
r as

co
CH 4

I

I

i
, 1.600ppm;
1

1

mi n.

t

!lO.OOOppm
I

I

j20.000-40.000
iPPm
I

vapor I
de ga I
sol i-:na

i

1 •2

I

FONTE: GARBER,

1

!poucos min.

w.

F.
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-

2.2,;

5 - 15

2. 4

, •3 -

6
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Deve-se notar que a concentração na

atm~fera

é bem

diferente da do esgoto. Por exemplo, uma concentração de 1ppM
de H2 S no esgoto pode produzir uma concentraçio de 100 ppm ne
atmosfera de uma area não ventilada 39
3.2. Danos aos coletores
a) Perigos de explosão -

Jã comentado no 1tem anterior;

b) Corrosão- Causada por ácidos, sais, sulfeto de hidrogêflio
e agentes similares. Os ãcidos corroem os equipamentos

de

aço e a estrutura de concreto dos coletores e das unidades
de tratamento.

A~drade

4

(1972) cita exemplos de casos

de

corrosão em tuDos de concreto para esgotos, entre os quais
um na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, S. Paulo, onde

em

~g~a

e Es

escavações efetuadas pela então SAEC (Serviço de
gotos da Capital)

para verificar o estado da

tubulaç~coo~

tatou-se que ela simplesmente não mais existia;
c) Obstrução - Gorduras e ceras aderem ãs paredes dos coletores reduzindo suas seções e, conseqOentemente,a capacidade
de escoamento. Sólidos sedimentáveis também
~idade

reduze~

a cap!

dos coletores, além dos inconvenientes da decompos1

ção anaeróbia da matéria orgânica com geração de gases nocivos;
Sólidos grosseiros como papéis, tecidos, lixo e pedaços de
madeira são especialmente rroblemãticos e podem

obstruir

ou danificar coletores, bombas, válvulas e mecanismos
remoção de lodo das estações

~e

de

tratamento;

d) Sobrecarga hidráulica - Pode ser resultante do subdimensio
namento dos coletores que recebem os despejos industriais,
ou de descargas instantâneas de grandes volumes destes des
pejos, ou ainda de descargas súbitas ou intermitentes

dos
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tanques de processo;
e) Problemas nas juntas - Efluentes quentes além de acelerar a
decomposição da matéria orgânica com produções de gases
como H2S, podem danificar as juntas dos coletores como resultado de choques térmicos.
3.3. Efeitos nas estações de tratamento
3.3. 1.

Caixa~

de

a~eia

a) Descargas intermitentes podem sobrecarregar as caixas

de
ne~

areia e os decantadores, diminuindo o tempo de retenção
tes, com conseqOente redução da eficiência na remoção

da

areia e dos sÕlidos sedimentáveis, respectivamente;
b) Matéria

orgânica removida juntamente com areia pode

so -

frer decomposição anaeróbia desprendendo gases mal-cheirosos. Seu aumento nas caixas de areia ê devido

principalme~

te a res1duo das indústrias de carne, de frutas e vegetais
enlatados e de moagem de cereais;
c) Altas concentrações de areia, oriundas principalmente

das

fãbricas de papel e celulose sobrecarregam equipamentos de
limpeza (pãs removedoras, bombas parafuso, por exemplo).
3.3.2.

G~ade~

e

t~itu~ado~e~

a) Sobrecarga das grades e trituradores por excesso de concen
tração de sólidos grosseiros;
b) Desgastes excessivos das superficies cortantes dos tritura
dores, devido a materiais abrasivos como areia, pedras
pedaços de metal.
3.3.3.

Veeantado~e~

a) Sobrecarga hidrãulica, conforme jã visto;

e
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b) Oleos e graxas em quantidades excessivas sao problemas PO!
que formam lodos e espumas flutuantes que não sedimentam e
de dificil remoçao nos decantadores das ETEs pÚbliccs.

Do

Õleo removido, comumente uma alta proporção se juntará

ao

lodo interferirá no seu subseqaente tratamento;

c) Sólidos em suspensão finamente divididos são dificeis

de

remoçao nos decantadores primários, diminuindo assim,

a

qualidade de seus efluentes. Adição de coagulantes

onera

o custo do tratamento mas auxilia bastante. Alguns sais de
metais contidos nos despejos, como sais de ferro e de aluminio, ajudam na coagulação dos sólidos em suspensao

for-

mando um lodo mais denso e auxiliando em sua secagem,
d)

Sólidos sedimentáveis em altas concentrações dão origem

a

quantidades excessivas de lodo, que podem sobrecarregar os
equipamentos de limpeza. A disposição dos sólidos, por sua
vez, pode ser dificil, pois volumes maiores podem requerer
um aumento da capacidade dos tanques de digestão, dos leitos de secagem, dos filtros e dos equipamentos de transpo!
te do lodo.
3.3.4. Vige~to~e6 de lodc

a) Esoumas vindas dos decantadores primários formam

camadas

espessas que sobrecarregam os digestores e interferem

na

digestão de outras substâncias orgânicas. Estas espumas DO
dem ser causadas por sólidos orgânicos excessivos ou

por

Õleos de hidrocarbonatos de origem mineral;

e silte que chegam aos

di-

gestores tendem a depositar-se nos mesmos, diminuindo

sua

b} Sólidos inorgânicos como areia

capacidade, obstruindo as tubulações e requerendo limpezas

mais freqaentes;
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c) Sobrecargas causadas por excesso de sólidos sedimentáveis re
duzem a qualidade do lodo digerido;
d) Problemas de pH originados por despejos com altos teores
açúcar e/ou amido, conferindo caracteristicas ãcidas

de

ao lo-

do, são indesejãveis aos diqestores;
e) Produtos tóxicos no lodo dos digestores retardam a açao
bactêrias e podem atrasar a

das

complementação das reações

de

digestão ou mesmo interrompê-las totalmente. Entre estes, os
mais comuns são os compostos de metais pesados como sais

de

cobre, zinco, niquel e cromo hexavalente. O cromo hexavalenreduzido ã forma trivalente que

e relativa-

mente insolúvel ao nivel do pH dos digestores e,

conseqaent~

te

e normalmente

mente, não ê muito t0xico.
muito

Não só os sulfetos como também os metais pesados sao

tóxicos ao tratamento anaeróbio. Todavia, quando eles se com
bina~

formam

sais insolúveis que não tem efeitos

prejudi-

ciais. Este fenômeno, conhecido por ''antagonismo", e

a com-

pleta eliminação dos efeitos tóxicos ou redução da

toxic~da-

de quando duas ou mais substâncias tóxicas estão

presentes

no mesmo ambiente.
3.3.5.

Filt~o~

biolÕgi~o~

a) SÕlidos finamente divididos podem obstruir os filtros
os braços e bocais. Como os sais de ferro que enquanto

e/ou
aju-

dam a sedimentação podem obstruir completamente os leitos

d~

filtros biológicos ou os difusores de ar dos lodos ativados,
se altas taxas de ferro atingirem estas unidades;
b) Sobrecargas orgânicas
duzir a

medidas em termos de DBO ) podem re-

qualidade do efluente ou mesmo causar

condição anaeróbia

nos filtros biológicos,

obstrução

e

a menos que ha-
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ja pré-tratamento dos despejos. Exemplos de

indústrias

com altas concentrações de matéria orgânica em seus desp!
jos são as de leite, as de conservas enlatadas, lavanderias e outras que processam matéria orgânica;
c) Produtos tóxicos insolúveis normalmente são removidos nas
operações de sedimentação e nao afetam o tratamento biolÕ
gico. Jã as substâncias tóxicas que estão em solução

nao

são removidas na sedimentação e podem retardar ou parar a
atividade biológica dos microrganismos, dos filtros

~iolÕ

gicos ou dos lodos ativados.
E conveniente lembrar o fenômeno do "sinergismo" de

cer-

tas substâncias tóxicas. t definido como o aumento da toxi
cidade acima daquela comumente expressada, quando o agente tóxico é utilizado em combinação com outras

substân -

cias. to oposto do antagonismo. Por exemplo, numa esta ção de tratamento pode ser permitido descarregar zinco abaixo dos niveis de toxidez, enquanto em outra pode

ser

permitido fazer o mesmo com cobre. A combinação resultante de ambas descargas terã efeito sinergético e pode causar efeito deletério no sistema de tratamento.
3. 3. 6.

Lodo-6

a.tiva.doé

a) Sobrecarga orgânica reduz a qualidade do efluente

final

medida em termos de DBC'. Sobrecargas transitórias

também

podem causar deterioração da qualidade do efluente;
b) Carboidratos em concentrações excessivos podem causar entumescimento ou lodo pobremente sedimentado;
c) Produtos tóxicos que têm efeitos deletérios nos lodos ati
vados jã foram comentados juntamente com os filtros biolô
gicos.
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d) Espumas causadas pelas descargas de detergentes sintéticos
causam problemas aos tanques de aeração

d~vido

a

formação

de cobertores de espuma na superficie, dificultando a pen!
tração de oxigênio do ar atmosférico.
3.3.7. Ve.~-in6e.c.ç.ão

Os residuos orgânicos e alguns inorgânicos dos despej9s

i~

dustriais reagem com o cloro; e sua mistura com os esgotos
sanitários pode resultar numa demanda de cloro maior
aquela normalmente requerida para estes sozinhos 60

que

Por Último vale lembrar que alguns constituintes dm
despejos industriais podem passar pelos processos convencia nais de tratamento sem afetã-los e sem serem afetados em certa extensão com conseqaentes efeitos poluidores sobre os corpos d'ãgua receptores. Isto se dâ porque esses
geralmente se encontram dissolvidos.

constituintes
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4

CONTROLE DOS DESPEJOS NA INDOSTRIA
As indústrias normalmente adotam medidas de contra-

le "in loco''

com o objetivo de recuperar as

mat~rias-

primas

ou os subprodutos valiosos que poderiam se perder em seus
pejos.

Al~m

de~

disso estas medidas podem ser necessárias para r!

duzir as vazões ou as concentrac6es de seus poluentest de modo a tornã-los compatíveis com os padrões de emissão para recebimento pelos sistemas públicos de esgotos ou de

qualidade

para lançamento nos corpos d'âgua receptores. Hã de

conside-

rar-se ainda a capacidade dos coletores e das estações de tra
tamento.
Muitos

m~todos

de minimização dos volumes dos

desp~

jos e das quantidades de materiais poluentes podem ser incorporados por ocasião da elaboração do projeto de novas instala
çoes ou pela modificação das existentes. Os

m~todos

podem ser

diferentes não sõ para os diferentes tipos de indústria

mas

tamb~m

para os tipos de materiais poluentes descarreoados nos
sistemas de esgotos 13 .
Entre as vãrias medidas de minimazação, as mais usa
das sao:
- Conservação, tratamento e recirculação das

aguas

processo;
-Mudanças de processo e/ou de materiais;
- Recuperação de materiais;
- Segregação dos despejos;
- Equalização dos despejos.
Al~m

destas medidas,

o"pr~-tratamento''

pode ser con

siderado como uma medida de controle na indústria.
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4.1. Conservação, tratamento e recirculação

das aguas

de

processo
~gua

A conservaçao

conservada e aqua economizada.

começa quando a indústria muda o uso da ãgua de um sistema de
circuito aberto para um de circuito fechado 64 • Isto signifimud~nça

ca também uma minimização dos despejos. Ã parte

uma

maior efetuada no próprio processo, o meio mais

eficaz

e através

reduzir as necessidadesde ãgua

para

do seu reuso. Em al-

guns processos ela pode ser reusada ate que

a qualidade

dos

produtos ou a eficiência de funcionamento dos equipamentos não
. a f eta d a por ta 1 medi d a
seJa

73

.
. A 1 gumas vezes, aguas
re 1 at1v~

mente pouco poluidas podem ser recirculadas sem nenhum tratamento ou com um tratamento minimo dependendo do uso pretendido e dos custos envolvidos.
O reuso da ãgua pode significar ainda:
a) Redução dos custos de tratamento dos despejos, porque

torna mais concentrados. Os despejos concentrados

os

geral -

mente têm menores volumes e podem ser tratados com maior e
ficiência, desde que não causem transtornos aos

coletores

ou ãs ETEs;
b) Recuperação de subprodutos.
Exemplos de conservação e/ou recirculação da ãgua:
- Recirculação das âquas brancas das fãbricas de papel. Requerem geralmente apenas um qradeamento fino para o reuso;
- Lavagem a contracorrente;
- Recirculação das ãguas de resfriamento e dos
sados de caldeiras;
Uso de ãgua nebulizada para lavagem de pisos;

cond~
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- Automação de modo que os aparelhos reguladores tam
bem ajudem a conservar a agua;
- Recirculação da ãgua de lavagem.
4.2. Mudanças de processo e/ou de materiais
As indústrias muitas vezes estão interessadas em mu
danças nos processosque reduzam ou eliminem os despejos nao a
penas para impedir a poluição mas também para tornã-los

mais

.- .
.
. econômicos 73 . Em algumas ocas1oes
e- necessar1a
a subst1tu1çao

de certos materiais por outros menos poluentes de modo a tornar os despejos suscetiveis de tratamento pelos processos- con
vencionais.
Hã indsustrias que têm resolvido esses problemas

p~

la mudança do processo ou substituição de certos produtos. Exemplos disto podem ser observados nas indústrias têxteis

e

metalúrgicas:
- Nas indústrias têxteis 23
. Substituição de detergentes sintéticos por

~a-

bões;
Menor uso de NaOH.
- Nas indústrias metalúrgicas 64
. Mudança do cianeto de cobre das soluções de gal
vanoplastia por soluções de ãcido cúprico;
. Substituição do H2 so 4 pelo HCl nos banhos ãci
dos para reduzir a acidez dos despejos;
Uso de jateamento com materiais abrasivos

nas

partes menos complexas, em lugar de H2so 4
operaçoes de decapagem do aço;

nas

. Outros.
4.3. Recuperação de materiais
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t inevitãvel que certas porçoes da matéria-prima

e

também dos produtos venham a ser despejados juntamente com os
residuos de uma atividade industrial qualquer 2
A recuperação dos materiais poderia ser sempre considerada quando se tornar necessãria a redução do poluente
Embora não se possa dar uma orientação fixa que governe a

ec~

nomia da recuperação de materiais dos vãrios despejos, hã mui
tos exemplos bem sucedidos 41 .
Exemplos de materiais recuperáveis 8
- Na indústria de papel: fibras miúdas de celulose;
- Nos curtumes: sebo, retalhos de peles não curti das, pêlos, cal e matéria orgânica para fertili zantes;
- Nos lacticinios: lactabulmina do soro e

despejos

do leite;
- Nas fecularias de mandioca: amido para fins indus
triais;
-Nas oficinas de galvanização: metais, principal mente cobre e cromo;
- Nas cervejarias: fermento seco para fins de ali mentação;
- Nos matadouros: sebo, sangue, farinha protéica;
- Nas indústrias de gãs e coque:

fenõis~

-Nos lanificios: qraxas da limpeza da lã;
- Nas metalúrgicas: sulfato ferroso.
4.4. Segregação dos despejos
A segregação de volumes relativamente pequenos

de

despejos altamente concentrados ou de grandes volumes de

a -

guas relativamente limpas pode resultar em uma das opções mais
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importantes no controle dos residuos industriais. Esta medida
poderiam

nao deve ser abandonada, e os poss1veis benefícios
ser estudados cuidadosamente.
~guas

de resfriamento, como jã visto na Seção 2, 9!
pouco

ralmente apresentam grandes volumes são relativamente

contaminadas. Estas quando não estão sendo recirculadas deveriam ser separadas do restante dos despejos, para descarga di
reta nos corpos d•ãgua 41 • 53 . ~guas de caldeiras também deveriam ser separadas para descarga direta.
Em indústrias que usam operaçoes intermitentes,

os

despejos concentrados podem representar uma pequena fração do
seu volume total. Quando estes requerem tratamento especial ,
pode ser mais fãcil e econômico tratã-los antes de serem misturados e dilu1dos com os outros despejos da fãbrica 73
Por
exemplo, muitos despejos provenientes das indústrias de
ta podem ser tr.atados com maior eficiência e economia

tinquando

em soluções concentradas. Embora este tipo de segregação possa aumentar a concentração para a fase pré-tratamento,

ele

normalmente produz um efluente final contendo menor quantidade de material poluente.
Outro tipo de segregação e a separaçao dos despejos
de um processo particular dos demais despejos de uma indústria,
a fim de facilitar o pré-tratamento do restante. Exemplo disto pode ser praticado nas metalúrgicas que produzem

despejos

contendo cromo, cianetos e outros metais. Em quase todos

os

casos e necessãrio segregar os efl uentes com cianetos, tornan

-

do-os alcalinos e oxidando-os. Os que contêm cromo, por outro
1ado, devem ser acidificados e reduzidos. Os dois

podem então ser reunidos e pl"'ecipitados em solução

efluentes
alcalina
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para remover os metais pesados. Sem esta medida, poder-se- ia
- 64
d esenvo 1 ver um gas
venenoso resu 1 tante d a ac1'd'f'
1 1caçao

4.5. Equalização dos despejos
A equalização dos despejos e o controle de suas des
cargas constituem provavelmente a maneira mais prãtica

de se

obter uma mistura dos despejos com aspecto uniforme. Os

~an

ques de equalização deveriam ser projetados para não reterem o
lodo. Caso contrãrio, este pode enchê-los, diminuindo a efi ciência e criando situações incômodas 41 . A equalização ê necessária quando variações na concentração, composição e volume das ãguas residuãrias podem causar sobrecargas inesperadas
nos coletores e ETEs. Em termos de carga orgânica, para

uma

estação de lodos ativados, uma variação mãxima na taxa de DBO
de 3

para

minimizarã certos problemas, como entumescimen
to do lodo e efluente com DBO excessiva 24
1

O armazenamento para descarga controlada nos siste-

mas publicas durante certos periodos (muitas vezes ã noite) ,
quando as contribuições dos esgotos sanitãrios sao minimas,
uma técnica ligada ã equalização. O periodo de detenção

~

pode

variar, dependendo da natureza da indústria e do tipo dos des
jos. Alguns são orgânicos e não podem ser armazenados por mais
do que poucas horas, para evitar o desenvolvimento de condi çoes sépticas 73
Despejos tõxicos que seriam prejudiciais aos micror
gdnismos nas concentrações que são produzidos em certas

oper~

ções industriais poderiam ser misturados e equalizados com
tros, de modo a tornã-los suscetiveis de tratamento pelos

o~

pr~

cessas convencionais.
Atravês de instrumentação e de controles automãti -
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cos, as indijstrias podem regular as descargas com precisio
Um sistema de controle igualmente eficiente pode ser

inst~l•

do para regular os despejos e manter um relatório contfnuo da
vazao e do período em que os mesmos sao descarregados. A despoluidor~

carga controlada é de grande importância se a carga

industrial representar uma porção significante da carga total
dos despejos 11 .
sempre

Embora a equalização e descarga controlada
simplifique o tratamento da mistura despejo

do~éstico-indus

-

trial nem sempre é possível proporcionar proteção suficiente,
ou porque o segundo é particularmente nocivo ou porque seu vo
lume é grande em relação ao primeiro 44 . Neste caso, ê necessirio efetuar o "pré-tratamento" na

ind~stria,

nã-lo compatível com os padrões de emissão para
los sistemas

p~blicos

de modo a torrece~tmento~

de esgotos, quando estes forem utiliza-

dos pela indústria.
4.6. Pré-tratamento dos despejos industriais
O ''pré-tratamento" significa uma operaçao ou

série

de operações usadas para mudar a qualidade de um despejo
dustrial, a fim de tornã-lo aceitãvel para descarga em

aguas

projetados

navegãveis ou nos sistemas públicos de esgotos,
.
.
1 men t e para rece b er esgo t os san1. t.
pr1nc1pa
ar1os

in-

73

.

pois que todas as medidas de controle na fãbrica,
te descritas, tiverem sido introduzidas e antes da

I"
~

usa d o

de

anteriorme~

descarga

nos sistemas de esqotos. Para seu desenvolvimento é necessa rio o conhecimento do grau de pré-tratamento requerido

pelas

empresas concessionárias dos serviços públicos de esgotos.

E~

te conhecimento é também necessário num estudo econômico para
disposição final dos efluentes pela indústria, que

decidi rã

56

descarregá-los ou nao nos sistemas de esgotos, quando a

des-

carga for permitida.
A extensão e o tipo de pré-tratamento depende

dos

padrões de emissão para lançamento nos sistemas de esgotos
da capacidade dos coletores e ETEs. Em alguns casos, as

e

ETEs

podem ser projetadas para receber grandes volumes de determinados despejos e o grau de pré-tratamento necessãrio pode ser
mini mo.
Os processos de pré-tratamento normalmente mais usados e que podem ser empregados isoladamente ou

associados

- classificados em: físicos, qu1micos e biolÕqicos.
sao

As operaçoes físicas ou mecânicas comumente usadas
envolvem a remoção de certos constituintes por gradeamento
sedimentação, flotação, filtração, incineração, adsorção. Outras operações fÍsicas mais avançadas, como destilação e evaporaçao, são usadas para um tratamento relativamente

comple-

to. Como os processos físicos são geralmente menos dispendiosos que os de natureza química e/ou biológica, necessãrios
remoçao de materiais dissolvidos ou em estado coloidal,

a

eles

sao, portanto, bastantes empregados.
mais

Serão discutidos apenas alguns aspectos dos
usados:

a} Gradeamento - e a forma mais simples de pré-tratamento e ê
particularmente aplicãvel ãs indústrias de vegetais e conservas enlatadas, curtumes, indústrias têxteis e

fâbricas

de papel.
O material gradeado algumas vezes possui valor comercial .
As grades variam de redes de barras grosseiras com

4

a 6
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polegadas de abertura a telas finas de 40 melh ou menos. De
vem ser mantidas livres de acumulação de s611dos para ev1 tar perdas de carga excessivas 46
b) Sedimentação - levada ã efeito em tanques e.specielmente

pw-~

jetados ou em lagoas naturais. Nesta operação deve ser leva
vado em conta o problema do lodo e de sua posterior
ção 2 .

remo -

Tanques de sedimentação convencionais são úteis em

certas

,

indãstrias. Pode-se obter vantagem da floculação natural

resultante da mistura dos despejos de diferentes departame!
tos da mesma indústria 46 •
mate-

c) Flotação - usada para remoçao de s6lidos finos ou de

-

rial particulado com densidade pr6xima ã da ãgua e que

na o

são prontamente removidos por sedimentação simples como

o-

-

leos, graxas e alcatrão.
A formtção de bolhas de ar e o emprego de agentes tenso-at!
vos (sabões, por exemplo} são os aspectos mais
desta

importantes

~peração,

que no final permite a retirada de impure zas da superficie liquida do sistema de tratamento 2
As

graxas removidas pela quebra da emulsão com sabões na limp!
za da li são recuperadas.
d) Filtração -

e geralmente

mais cara que a sedimentação

como

meio de remover matéria em suspensão, mas permite uma remoção maior e requer menos espaço 46 . Pode ser usada em indús
tria com problemas de espaço e com pequenos volumes de despejos. Outra aplicação

e na

secagem do lodo removido por S!

dimentação através de filtros a vãcuo ou leitos de

secagem

feitos de areia. O lodo seco deve ser removido para destino
final. A filtração não é recomendãvel para despejos concen-

58

trados e em grandes volumes, dada a possibilidade de obs trução mais rãpida dos ooros e a necessidade de

liMpezas

mais frequentes do leito filtrante.
e) Incineração - ê empregada para reduzir o volume dos

lodos

secos das estações de tratamento, quando estes são em
des volumes e hã problemas de espaço para sua

gra~

disposjçio

final. Pode ser utilizada para despejos orgânicos indus
triais.
f) Adsorção

usualmente

efetuada por meio do carvao atiyado

ou argilas coloidais. Serve para remover vestígios de concentrações de contaminantes particularmente problemãticos.
O carvão ativado geralmente e muito caro para o uso roti pr~

neiro. Despejos fenõlicos das indústrias de coque e de

dutos plãsticos podem ser tratados por carvão ativado. Alguns materiais adsorventes são recuperãveis, outros regen!
rãveis e outros nem recuperãveis nem regenerãveis 40
4.6.2.

P~oce~~o~

QuZmico~

As operaçoes químicas mais usadas para

prê-tratame~

to dos despejos industriais são neutralização, oxidação e redução, coagulação e precipitação química e, algumas vezes,
troca iônica para remoção de metais pesados. Processos

a

como

cloração, eletrÕlise, extração por solventes são usados oca sionalmente.
a) Neutralização - A ajustagem do rH com alta acidez ou alcalinidade para valores entre

5

e

9

-

e comumente necessa-

ria para evitar danos aos coletores, as ETEs e aos micorg!
nismos dos processos biológicos. A neutralização ãcida
bãsica pode ser aplicada para um despejo total ou apenas

e
p~

ra uma porção dele, antes da sua mistura com os outros. Em

59

algumas situações e produzido um despejo ãcido e outro bãsico, e uma porção pode ser usada para neutralizar a outra
sem necessidade de produtos adicionais. Alguns despejos

n~

tralizados com adição de produtos quimicos podem

produzir

um precipitado que deverã ser removido antes

descarga

da

nos coletores pÚblicos 73 •
b) Oxidação e redução - Vãrios despejos orgânicos e alguns i-

norgânicos podem ser tratados por materiais oxidantes.

A

oxidação pode ser usada para vãrios prop5sitos, entre

os

quais tem-se:
Reduzir a carga orgânica;
Remover gases odoriferos ou impedir a sua remoçao retardando o crescimento rápido das bactérias anaer5bias
despejos, de modo a assegurar que estes atinjam as

dos
ETEs

municipais sem se tornarem sépticos;
- Aumentar a remoçao de graxas na flotação e unidades

de

sedimentação;
- Oxidar componentes especificas, como os cianetos.

o oxidante

mais barato e o oxigênio em forma de ae-

raçao, porem sua eficiência e limitada. Outros usados são

o

cloro, peróxido de hidrogênio e, ate certo ponto, o ozone.
c) Coagulação e precipitação quimica -

e amplament~

usada

remoção de particulas coloidais e finamente divididas

na
que

se precipitam após coaqulação quimica. A cal é bastante usada na precipitação quimica. O volume de lodo resultante
e relativamente grande, mas geralmente de fâcil

tratamen-

to.
d) Troca iônica - e usada para certos despejos industriais
especialmente quando os contaminantes existem em

pequenas

60
quantidades e quando sua recuperaçao tiver algum valor eco
nômico. Metais de valor contidos nas águas de lavagem
metalúrgicas podem ser recuperados pela troca iÔnica
4.6.3.

PJr.oc.e.J.>-bo-6

de
46

b-i..otégi_c.o-6

Podem ser usados no pré-tratamento para reduzir

a

carga orgânica biodegradãvel de despejos concentrados, quando
as ETEs municipais não estão capacitadas rara tratá-los
concentrações em que são produzidas. Os processos

nas

biológicos

utilizàm a energia dos microrganismos aerÕbios e/ou

anaerÕbi~

presentes em alguns despejos industriais e domésticos, para a
degradação biológica da matéria orgânica biodegradável ai

pr~

sente. Estes microrganismos requerem a presença de determinados nutrientes (geralmente nitrogênio e fÕsforo) para exercerem sua açao com eficiência.
Os filtros biológicos e as lagoas sao os

processos

biológicos mais comumente usados para pré-tratamento,

embora

os sistemas de lodos ativados venham sendo usados com crescen
te freqaência. As unidades biológicas requerem projetos grandes e habilidades operacionais, sendo por isso usados com menor freqOência que os processos fisicos e quimicos. Os
sos biológicos podem ser utilizados para tratamento

proce~

completo

de certos despejos industriais, embora possam ser projetados e
. 1 73 .
opera d os para promover apenas tratamento parc1a

A Tabela
tratamento
mesmos.

5

apresenta exemplos de rrocessos de rre-

e dos tipos de alguns efluentes tratados

pelos

61

TABELA 5 - EXEMPLOS DE PROCESSOS DE PRt-TRATAMENTO E DE

TIPOS

DE EFLUENTES TRATADOS
Processos de prétratamento
FTsicos
Adsorção-(carv.
ativ.)
Destilação
Evaporação
Filtração
Flotação
Gradeamento*
Incineração
Sedimentação
Quimicos
Coagulação e
precipitação
Cloração
Eletrõlise
Troca iônica
Neutralização
Oxida~io

e

reduçao *
Extração por
solventes

B1o1Õgicos
Digestão anaero
bia
Lodos ativados
Filtros biolÕg.
Lagoas*

Tipos de processos industriais ou de produtos

Materiais removidos
ou reduzidos

tinturaria
extração de solvente
polpa de papel
mineração
carvão, argila de po!
cela na
vegetais enlatados,
têxteis
prod.quim. ,farmac.
mineração

cor
recuperaçao de sol~
sulfito
sõl.em suspensão
sõl. em suspensao

petroquimicas
ãgua de resfriamento
ãgua de lavagem final
acabamneto de metais
anodização,galvaniz.
metais

sõlidos grosseiros,
fibras
hidrocarbonos orgân.
sólidos em suspensio

Õl e o
, vestigios de contaminantes
cobre, cianeto
ãcido crõmico, eramatos, cianetos de
prata e ouro.

I

muitos efluentes que
do
requerem ajuste

I pH
acabamento de metais

cianetos, cromo

plãsticos

fenol

abatedouro, produção
de vinho
produtos de leite
substâncias farmacêu
ticas
queijo,antibiÕticos,
cervejaria,maioria
dos despejos e/com postos orgân.não tóxicos a microrgan.

FONTE: BOON, A.G. & BORNE, B.J. 12
* Dados acrescentados ã Tabela original.

~

11

-

ljreducao de matéria
orgânica e algumas
rubst.inorgânicas
I
,I
1/

~
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5 - TRATAMENTO CONJUNTO DOS DESPEJOS INDUSTRIAIS COM OS ESGOTOS

SANIT~RIOS.

O meio mais satisfatório e,eficiente de
dos despejos industriais

e descarregã-los

disposição

nos sistemas pÜbli·

cos de esgotos, contanto que (a) as redes coletoras e
ç~es

esta -

de tratamento tenham capacidade adequada para receb~~los,

e {b) os efeitos dos despejos não sejam prejudiciais aos cole
teres, ãs

estaç~es

de tratamento ou aos processos de tratamen

to 12 • Esta afirmação concorda com o pensamento de Imhof~

e

cols 53 . (1971), Woodruff 75 (1965), Watson 74 (1974), Braile
17

(1975}.

aproximadamente 2/3 (69%) de todas as

in-

dústrias dos Estados Unidos descarregavam todos ou parte

de

Em 1951,

seus efluentes nos sistemas públicos de esgotos, segundo estu
dos efetuados pela

11

National Association of Manufacturers" 63 .

O mesmo estudo mostrou que o restante (1/3) jogava seus

eflu~

tes diretamente nos cursos d'ãgua, sendo que 82% dele sem nenhum tratame-nto.
~

tratamento conjunto pode apresentar vantagens

e

desvantagens tanto para a comunidade como para a indústria.
a) VantaC]ens para a comunidade 48 • 66
- Centralização da responsabilidade e controle da

dispo5ição

serviço publico

de

esgotos. Com isto, tambem se evita a necessidade de um

o- r-

final das iguas residuirias

atrav~s

do

gão fiscalizador hipertrofiado;
- Economia
. O aumento da vazao usualmente reduz os custos bãsicos por
unidade de volume;

63

Aumento da arrecadação de tarifas industriais is vezes con
siderãveis;
- Com o aumento da arrecadação, a comunidade disporá de maio res recursos e assim poderã melhorar ou ampliar as instala
ções de tratamento e manter uma equipe técnica de alto.nlvel
nos sistemas de esgotos com conseqtlente melhora na qualidade
dos efluentes.
b) Desvan t

agens para a comun1. d a d e 66

- Os despejos industriais podem conter substâncias tóxicas

ou

quTmicas que podem inibir ou destruir completamente a operação normal do sistema de esgotos. Quanto maior o seu

volume

em relação aos domésticos, maior a possibilidade de

proble-

mas;
- Altas cargas de DBO dos despejos industriais podem

requerer

aumentos considerãveis dos custos das instalações de trata mento secundãrio;
Aumento dos problemas de tratamento, pois os despejos industriais sio muito mais complexos que os domésticos, demandando assim, pessoal melhor qualificado:
- Quando os despejos industriais são grandes em relação aos
mésticos, a comunidade tem que arcar com a

d~

responsabilidade

de um custo de capital muito maior que aquele

necessãrio ao

controle dos seus despejos. Ao mesmo tempo hã riscos de
a indústria possa fechar ou, por outro lado, possa

que

encerrar

o contrato para descarga no sistema rúblico.
A Tabela

6

apresenta as vantagens e

desvantagens

para a indústria.
5.1. Fatores de decisão para destino dos despejos

industria~

Ao decidir a respeito do curso de ação que deve

to-

64

mar para o recebimento dos despejos industriais em seu

siste

ma, uma municipalidade ou empresa concessionária poderia considerar, entre outras, as seguintes possibilidades 68
a)

Excluir os efluentes indwstriais ou apenas aqueles que pela natureza de seus constituintes (como toxicidade, acidez,
etc.) prejudicam o funcionamento do sistema;

b)

Exigir o pré-tratamento na fonte de todos os efluentes até
alcançarem o nível dos constituintes dos esgotos, ou o pr!
tratamento

de apenas alguns constituintes que pela

~ua

composição podem ser prejudiciais ao sistema;
c) Receber todos os efluentes, exceto aqueles que nao sao sus
cetiveis de tratamento ou que poderiam causar serias dificuldades ã operação do sistema.

-

O estudo para tratamento conjunto requer nao

so

considerações de ordem política, legal, econômica e financeira bem como de assuntos técnicos e dos requisitos dos

orgaos

reguladores. As decisões tomadas, influirão no problema finan
ceiro que a cidade ou a empresa enfrentar.
Com a magnitude dos problemas de disposição

dos

despejos existentes em algumas capitais do país e visando
sua prevenção em outras, em fase de desenvolvimento

a

indus -

trial, todo esforço deve ser feito para obter a redução máxima dos poluentes a um custo mínimo. Os projetos

do~

sistemas

públicos de esgotos (novos ou ampliações) deveriam ser desenvolvidos considerando a possibilidade de recebimento dos eflu
entes industriais. Exemplo disto estã sendo efetuado para
tamento e disposição final dos despejos industriais e

tr~

domést~

cos da Região Metropolitana de São Paulo, onde a vazão e

a

carga de 080 dos primeiros estão estimadas em aproximadamente

65

TABELA

6

- VANTAGENS E DESVANTAGENS PARA A

IN~OSTRIA

NO TRATAMENTO CONJUNTO

Vantagens

Desvantagens

------------------------------~---------------------p-----·

1.

Economia potencial de capital e de custos de operaçao
Economia de escala
Menores taxas de juros P!
ra os orgaos pÚblicos do
que para as indústrias
Menor despesa de capital
Eliminação da necessidade
de terreno para constru çao de estação de trata menta

2. Tratabilidade melhorada dos

despejos combinados
3. Presença de especialistas

em tratamento com tempo integral nas ETEs

----

1. Os despejos industriais~
dem ser incompativeis com
os domésticos e causa~~
blemas de oper1çao e dema
nutenção

2. Perda do controle indus trial nas operaçoes
das
estações de tratamento
3. Resposta mais lenta

para
obter o aumento da capac1
dade de tratamento necessária, no caso de rãpida
expansao da indÜ1tria

4. Perda potencial da confidência dos processos
de
operaçao e fabricação

4. Conveniência de tratamento

conjunto: a indústria pode
concentrar seus esforços na
produção e permitir a empr!
sa pública ou a municipalidade dirigir o tratamento
dos despejos

5. Efluente nao disponivel ~
indsutria para reuso
da
agua
6. Operações sazonais podem
requerer modificações especiais no orocesso
7. Pode ocorrer o fechamento

da indústri~ se ~eus despejos são proibidos
de
descarga nos sistema publico

FONTE:

WAT. POLLUT.

CONTROL

FED. 75

66
3
25% da vazao e da carga de 080 totais, com valores de 24m ; s
e 670 t/dia, respectivamente 49
Assim, a indústria poderia contar com

quatro

ca-

minhos bâsicos para destinar seus efluentes aos corpos d'âgua
receptores 57 • 64 • 73 ·
a) Descarregar diretamente sem qualquer tratamento;
b) Tratar para descarga direta;
c) Pré-tratar para descarregar no sistema pÚblico de esgotos;
d) Descarregar no sistema publico de esgotos sem qualquer tra
tamento.
Poderia ser considerado ainda o tratamento dos des
pejos de várias indústrias numa estação central rara

descarga

direta no corpo receptor. Exemplo disto foi feito para tratamento dos efluentes 11quidos do Complexo PetroquTmico de Cama
çari (COPEC), na Bahia, no ano de 1975. Esta estação

também

d'~vila

e

A descarga direta sem qualquer tratamento sera

po~

tratarã os esgotos sanitários das cidades de Dias
Camaçari.

sivel quando as caracteristicas dos despejos não alterarem as
propriedades fisicas, quimicas e biológicas do corpo receptor
alem dos limites estabelecidos para os múltiplos usos do mesmo, regulamentados por leis federais, estaduais e/ou munici pais e, de preferência, quando a industrin sP situar

próxima

ao corpo d'âgua receptor.
Quanto aos demais itens (b, c
va a ser adotada

~ormalmente

e

d), a alternati-

dependerã dos seguintes

fato -

res 73 : regulamentos; aspectos institucionais, economia, con
siderações técnicas e outros fatores.

67
5. 1. 1.

Regu~amento~

As leis municipais, estaduais e federais estabelecem a polltica e proporcionam as diretrizes para o desenvolvi
menta e aplicação dos regulamentos. O controle pode ser exercido pelas empresas concessionárias dos serviços de

esgotos

ou municipalidades, com poder para emitir e revogar a permisvãrias

sao para o uso de seus sistemas e de apelar para as

censuras e penalidades no caso de violações intencionais

ou

inadvertidas.
A Portaria nQ 13, de 15/01/1976, da Secretaria Esp!
cial do Meio Ambiente 20 (SEMA), Ministério do Interior, elas
sifica os usos da ãgua no Território Nacional em quatro elasses e fixa os padrões de qualidade para cada uma delas. O Decreto nQ 8.468, de 8/9/1976, do Governo do Estado de São Paulo que Ndispõe sobre a prevenção e o controle da poluição
meio ambiente"

no Estado, entre outras medidas,

do

classifica

as iguas situadas no territÕrio do Estado em 4 classes,
os padrões de qualidade para cada uma delas e estabelece

fixa
os

limites mãximos de poluentes que poderão ser lançados nos sis
temas publicas de esgotos 48 ; e o Decreto nQ 10.755, de 22/11
/1977, enquadra os corpos de ãgua do Estado, de acordo com os
usos preten d 1'd os para os mesmos 43 .
5.7. 7. 1.

As

Pad~~e~

de

p~~-~Aata~ento

descargas dos ef1uentes industriais nos siste -

mas de esgotos são dependentes, dê modo geral, dos padrões de
pré-tratamento. Estes devem ser estabelecidos em função

das

leis vigentes e da capacidade dos coletores e das ETEs e po dern variar de um sistema para outro. O grau de pré-tratamento
requerido pode ser diferente para os

difere~tes

tipos de

in-
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dustrias e ate mesmo para as do

m~smo

tipo. Despejos semelhan

tes em tudo aos esgotos sanitârios dispensam pré-tratamento ,
enquanto outros poderão requerer vãrios graus, dependendo

da

dissimilaridade.
5.1.1.2. PadAÕe4 de

q~dade

Determinam a qualidade mínima pretendida para
us~s

aguas dos corpos receptores, de acordo com seus
plos. Variam

as

milti -

de rio para rio e têm precedência sobre os

drões dos efluentes se surgirem conflitos.

P~r

exemplo,

pase

uma dada descarga satisfaz aos padrões de emissã& m4s provoca
no rio níveis de poluição acima dos padrões de qualidade est!
belecidos para suas ãguas, serão necessárias certas
antes de

te~

medidas

laAçamento, de modo a permitir que o rio conser-

ve os seus padrões.
5.1.2. A4pecto4

~n4t~tuc~on~4

O bom relacionamento da indústria com o município e
com os Õrgãos reguladores federais e estaduais ê vantajoso

p~

ra os projetos de tratamento conjunto. A indústria deve reconhecer que a poluição existe e adotar medidas para aliviar as
descargas excessivas. O controle da poluição deve ser consid!
rado como

p~rte

do produto e, assim, deve ser incorporado

ao

seu custo.
Em algumas comunidades, os governos tentam
dir as indústrias a se localizarem em suas ãreas

persua-

proporciona~

do-lhes vantagens, como serviços de ãgua e de esgotos;
to em outras ãreas, elas podem ser desencorajadas por

enqua~

intere~

se sobre valores prÕprios ou pela falta de afluência de trab!
lhadores. O conhecimento da atitude predominante ê importante
no planejamento dos sistemas de esgotos, para que sejam consi
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deradas ou nao as contribuições de seus despejos.

t fundamental a cooperação completa da indústria na
avaliação de suas cargas poluidoras atuais e futuras para

o

planejamento do projeto das estações para tratamento conjunto
e para as futuras ampliações. São desejãveis projeções
grande alcance e acordos a longo prazo. Ocultar

de

informações

sobre as cargas poluidoras e fornecer dados otimistas para as
novas instalações, resultarã numa deterioração do relaciona menta indústria-município, se as ETEs forem

sobrecarregadas

depois de iniciadas as operações. A indústria deve reconhecer
que os beneficios e a conveniência do tratamento conjunto são
parcialmente compensados pela falta do controle sobre as operações das estações de tratamento. Conseqaentemente, a descoberta das mudanças de processo para compatibilizar os despe jos, pode ser uma necessidade de maior vantagem para ambas as
partes.
O dimensionamento das estações de tratamento conjun
to com base nas anãlise dos despejos existentes, sem o

conhe~

cimento dos planos futuros e sem a cooperação completa

entre

as partes indüstria-municipio, pode resultar em limitações da
descarga nos sistemas de esgotos, podendo ocasionar transtornos ã primeira. Por outro lado, reduções posteriores de

suas

vazões podem resultar num sério transtorno ao plano financeiro da comunidade. Assim, deveriam ser salvaguardadas ambas as
p1 r te s S·e ·f o r a do ta do o t r a ta me nt o c ombi na do . Po r o u t r o l a d o ,
d•veria ser assegurada ã indústria capacidade suficiente

do

sistema para receber seus despejos atuais e futuros e, por ou
tro, a comunidade necessita ser protegida contra um
fechamento da indústria, sua transferência para outra
ou a paralização do uso de seu sistema.

possiv~

cidade
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5.1.3. Economia

As medidas dos Õrgãos pÚblicos com vistas ao contro
tr~ta

le da poluição deveriam promover um clima favorãvel ao

mento conjunto dos despejos, através de subvenções federais ,
estaduais e/ou municipais e financiamentos com menores

ta~~s

de juros para construção de sistemas publicas de esgotos. Medidas desta natureza jã têm sido praticadas no Brasil, e
melhores exemplos são o do Complexo Petroquimico de

os

Camaçari

(COPEC), jã concluido, e o da Região Metropolitana de São Pau
lo, cujo projeto se encontra em fase de elaboração.
Embora as

operaç~es

industriais tendam a serem eco-

nomicamente mais eficientes que as publicas, considerações de
ordem econômtca favorecem o tratamento conjunto nas ETEs muni
cipais se os custos das redes coletoras não forem excessiva mente altos. Via de regra, os custos de capital e de

operaçã~

decr~!

de uma estação de tratamento por unidade de capacidade
cem com o aumento do volume a ser tratado.

Devido ãs maiores taxas de juros que prevalecem nas
operações industriais bem como as

consideraç~es

sobre impos -

tos, as indústrias tendem a selecionar as alternativas com me
nores despesas de capital. Mesmo que não haja subvenção

em

dinheiro, o tratamento conjunto pode proporcionar uma solução
mais econômica se a municipalidade tiver uma boa

arrecadação

de impostos. Alem do mais, as ETEs municipais são

projetadas

para permitir

ampliaç~es

futuras o que nem sempre e

possivel

em algumas indústrias.
Outro fator a considerar

eo

custo da

disponibili-

dade de terreno. Para muitas indústrias, o terreno e
e o espaço para tratamento é dificil e ate mesmo

escasso

impossivel
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de conseguir. A descarga no sistema público elimina este probl!
ma e preserva o valioso bem para as expansões futuras.
5.1.3.1.

Compa~ação

de

e~tudo~

econôm~co~

De maneira geral, pode-se afirmar que todos os

fato-

res num estudo para tratamento conjunto ou não estão direta

ou

indiretamente relacionados com os custos. Uma anã1ise econômica
do problema poderia ser feita para comparar os custos do tratamento separado com os do tratamento conjunto. Ela poderia indicar a extensão do seu valor tanto para a comunidade como para a
indústria 66 .
5. 1.4.

Con~ide~açõe~ técnica~

5.1.4.1.

T~atabilidade

Muitos despejos industriais possuem certas caracterÍ!
ticas que os tornam difíceis de serem tratados por si sós. Muitas vezes os despejos orgânicos necessitam de nutrientes para o
tratamento biológico. Alguns destes nutrientes são nitrogênio e
fÕsforo que podem se.r supridos total ou parcialmente pelos esg.Q_
tos sanitãrio.s, no caso de tratamento conjunto e,

conseqtJente~

te, wm alto nível de remoção de DBO e de outros poluentes
ser obtido pelo tratamento nas ETEs públicas. Outros

pode

despejos

têm concentrações de DBO tão altas que o tratamento separado em
estaçqes convencionais ê bastante difícil. A diluição nos despe
jos domésticos pode tornã-los amenos ao tratamento

biolÕgico,e~

bora deva ser evitada a diluição de poluentes incompatíveis com
este tipo de tratamento, alem de certos limites.
5. 1.4.2.

Requ~~~to~

de

p~ê-t~atamento

Como se sabe o tratamento dos despejos
principalmente efetuado pela atividade
cos.

~ste

não e o caso de

todos

domésticos

-e

dos organismos biológi-

os despejos industriais.

In-

7'2

dÜstrias metalúrgicas, de Õleos, quimicas, de tintas e outras,
basicamente requerem outro tratamento diferente do

b1o1Õgico

ou, pelo menos, de tratamento adicional. A

dos desp!

~atureza

jos deve ser determinada como um passo preliminar na

decisão

de se haverá ou não necessidade de algum pré-tratamento.
pesquisa e um programa de amostragem proporcionarão os

Uma
dados

necessários para determinar o grau de pré-tratamento requerido se for o caso 66 . Este dependerá dos regulamentos para de!
carga nos sistemas municipais de esgotos e nos corpos
res e

da

capacidade das ETEs municipais. Devem ser

recept~

evitadas

descargas de poluentes que podem interferir ou passar através
das ETEs municipais.
O pré-tratamento pode ser efetuado pelos
jã descritos na Seção

4

processos

ou por medidas de controle na indüs

tria, o que, de certo modo, não deixa de ser um

pre-tratame~

to.
de

E~

Quando existirem ETEs com tratamento secundário

e

5.1.4.3.

Ex~~tê~eia
goto~

de

E~taçõe~

de

T~atamtKto

{ETE~)

estas tiverem capacidade suficiente, elas poderiam ser usadas
para tratar não sõ os despejos domésticos, mas também os orgã
nicos btodegradãveis das indústrias. Para isto torna-se neces
sirio um estudo cuidadoso a fim de determinar a adequação das
instalaçõ~s

existentes, de morlo a evitar situações

incômodas

posterf'Ores.
Entre os fatores que requerem considerações das ins
talações existentes tem-se 73
a) Tipo do processo de tratamento incluindo instalações
tratamento de lodo;

de

73

b) CaracterTstica dos despejos e "performance" da estação;
c) Treinamento e experiência do pessoal da estação;
d) Condições atuais e futuras da estação;
e) Capacidade para aumento de cargas atuais e para expansao;
f) Controle do odor dos despejos industriais recebidos

pela

ETE e de outros problemas tipicos do tratamento conjunto;
g) Limitações dos regulamentos locais.
Um importante fator no controle da poluição, alem da
disponibilidade de fundos para a construção, é a operaçao e ma
nuenção adequadas das instalações existentes e das novas a fim
de se obter maior eficiência das unidades de tratamento. Oper!
dores bem treinados estarão melhor equipados para dominar

os

transtornos nos processos de tratamento, causados pelas desca!
gas das indGstrias. A adequabilidade das operações ·existentes
na estação usualmente pode ser determinada por inspeções na mes
ma, discussão com o pessoal dos serviços de tratamento e revisao dos métodos de operação, preferivelmente depois de um

ano

de sua adoção.
O efeito dos despejos industriais sobre cada processo unitãrio poderia ser determinado, e as necessidades para as
mudanças futuras, como capacidade adicional e melhora da efi ciéncia de tratamento e da disposição do lodo, deveriam

ser

quantificadas. Deveria ser considerada ainda a disponibilidade
de terreno para expansões futuras.

r

necessário também se efetuar uma estimativa das ca

racteristicas dos despejos, para se determinar se estes

podem

gerar efeitos prejudiciais ao sistema de coleta e de tratamento. Uma pesquisa efetuada na própria indústria pode proporcio-
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nar a melhor fonte de informação.
A situação presente da ETE, a relação entre a vazao
presente e a de projeto e capacidade para expansão afetarão a
conveniência ou não do tratamento conjunto. Outros fatores
serem considerados são o planejamento do crescimento
da cidade

a

futuro

e das indústrias.
Ex~~tênc~a

5.1.4.4.

de

~~~tema~ púbt~co~

de coteta

Nos sistemas de coleta jã existentes, pode ser

re-

querida uma pesquisa detalhada para se determinar se os coletores dispõem de capacidade hidrâulica suficiente para
rem os despejos industriais. Esta pode incluir as

receb~

dimens~es

dos coletores, as velocidades e declividades minimas e a cap!
cidade das estações elevatórias e das linhas de recalque,
existirem. Poderiam ainda ser determinadas as vazões de

se
pico

encaminhadas ãs redes coletoras e relacionadas com suas capacidades nas ãreas que poderiam ser afetadas, bem como poderiam
ser determinadas as caracteristicas das descargas.
O conhecimento das condições fisicas e da vida esti
mada dos coletores

e importante,

como o

e também

a possibili-

dade de recebimento dos despejos industriais e domésticos

no

mesmo sistema de coleta. A sua mistura pode resultar na form!
çao de gases nocivos e na coagulação, :om conseqaente deposiçao de sÕlidos em suspensao.
S. 7.5.

Out~o~

6ato~e~

A presença de especialistas em tratamento nas
publicas

e outro

ETEs

fator que favorece o tratamento conjunto.

A

principal preocupação da indústria ê o produto que fabrica
Ali, geralmente o pessoal responsãvel pelas instalações

de

tratamento tem outras atribuições e pode dedicar apenas

uma
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pequena porção de seu tempo as questões dos despejos. O mesmo
não acontece nas ETEs publicas, onde hã especialistas em
Po i n te g r a 1 , cu j o

un i c o

i nt e r e s s e

tem-

é a o pe r a ç ão e ma nu te nç ão dos

sistemas. Portanto, deve-se esperar que o tratamento nos siste
mas pÚblicos seja melhor efetuado que nas instalações

indus -

triais.
5.2. Considerações bãsicas para o projeto das ETEs
No projeto de um sistema publico de esgotos que também i rã receber despejos industriais, devem ser

considerados~

seguintes aspectos para dimensionamento de cada estação de tra
tamento:
- Definição do uso a ser dado ao corpo receptor do efluente fi
nal da ETE e dos padrões de qualidade estabelecidos para

o

mesmo;
- Definição das vazoes e das cargas poluidoras totais

afluen-

tes a cada ETE;
- Determinação do grau de tratamento necessário;
- Escolha do processo de tratamento e ensaios de tratabilidade;
- Definição da capacidade das unidades de tratamento.
5.2.1.

Ve6~n~ção

do

u~o

a

~e~

dado ao

eo~po ~eeepto~

Muitos Estados brasileiros jã possuem

legislações

que classificam suas ãguas de acordo com os usos múltiplos pr!
tendidos para as mesmas, estabelecem padrões de qualidade e en
quadram os corpos receptores.
A Portaria n9 13 da Secretaria Especial do Meio Am biente (SEMA) 20 , classifica as ãguas interiores do Território
Nacional, mas não estabelece o enquadramento das mesmas.
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Esta portaria e o Decreto n9 8.468 do Governo do Es
tado de São Paulo são coincidentes no que se refere ã classi20 ' 4 2:
ficaçao
dos corpos d 1agua,
cujos usos preponderantes sao

C1asse 1:

~guas

destinadas ao abastecimento doméstico, sem

t~

tamento ou com simples desinfecção;
Classe 2:

~guas

destinadas ao abastecimento domestico,

tratamento convencional, ã irrigação de

apos

hortaliças

ou plantas frutiferas e ã recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho);
Classe 3:

~guas

destinadas ao abastecimento, apõs

tratamento

convencional, ã preservação de peixes em geral e de
outros elementos da fauna e da flora e ã dessedenta
ção de animais;
Classe 4:

~guas

destinadas ao abastecimento doméstico,

-

apos

tratamento avançado, ã navegação, ã harmonia paisagistica, ao abastecimento industrial, a

irrigaçao

e aos usos menos exigentes.

As vazoes e as cargas poluidoras das indústrias cujos despejos afluirão as ETEs publicas são avaliadas por

le-

vantamentos industriais, enquanto as dos esgotos sanitários ,
sã o a vali a d'a s c om bas e na v a z ã o e na c a r g a de OBO " per c a p i ta"
e na população contribuinte.
A vazão "per capita" no Brasil tem variado de
a 300

150

1/hab. dia 59 , onde os valores mais altos são adota -

dos para as maiores cidades, e a carga de DBO tem sido estima
da em 54g/hab.dia, para efeito de projeto.
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A Seção

2

deste trabalho apresenta alguns aspectos

que devem ser considerados num estudo para caracterização

dos

efluentes industriais e faz referência ã bibliografia que pode
ser utilizada na avaliação das suas cargas poluidoras.

Também

deve ser comparada a relação entre a quantidade de seus

efl~en

tes e a dos esgotos

s~nitârios

tendo em vista a

de diluição de substâncias tóxicas.

A Tabela

p~s1b111dade

7 apresenta uma

relação de indústrias cujos despejos têm sido tratados com sucesso nas ETEs públicas e as respectivas concentreções.
Hã de considerar-se ainda a taxa de retôrno d4s

esg~

tos sanitãrios e deinfiltração na avaliação das vazões afluentes ãs ETEs, estabelecidas em 0,8 e 1 ,O 1/s.km, respectivimente, para as redes coletoras 6 . Para os interceptares a
taxa
de infiltração é fixada pelas Normas Brasileiras P-NB-568
ABNT (Associação Brasileira de Normas Tecnicas)em

da

61/s.km,qua~

- se dispuser de mediçoes
adequadas 5 .
do nao

As vazoes e as cargas poluidoras devem ser avaliadas
por baciis e sub-bacias contribuintes a cada ETE.
5.2.3.

Ve~e~minação

do

g~au

de

t~atamento nece~~á~io

O grau de tratamento requerido serã determinado

a

partir do conhecimento da definição da classe do corpo recep tor, dos padrões de qualidade e das cargas poluidoras afluen tes ã ETE. geralmente expressas em termos de DBO. Necessita-se
ainda conhecer a vazão minima, as concentrações de
(DBO

e

poluentes

OD, principalmente) e os valores dos coeficientes

autodepuração (normalmente os coeficientes de desoxigenação

de
e

de rea.,.a ç ão , K1 e K2 , r e s pe c t i v ame n te ) do c o r po r e c e p to r
a aontaftte do lançamento do ef1uente da ETE, para se determi nar .a

capaci·de~~

de assimilação das cargas polu1doras pelo mes
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TABELA 7 - CONCENTRAÇAO DE DESPEJOS INDUSTRIAIS TRATADOS COM

SU-

CESSO EM ESTACOES POBLICAS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

Processo de tratamento

Indústria

Enlatados (ervilha)

Digestão do lodo
Digestão do lodo
e/controle do pH
Lodos ativados

Porcentagem
do desp. p/
peso* ou vo
lume

Necessidade de
pré-tratamento

20*

Gradeamento

40*
12 '5

Gradeamento
Gr a d e a m.e n. to , p r e
cipitação químicã

Destilaria

Sedimentação
e
filtração no te_!:
r e no
Tinturaria
I Filtração no te_!:
reno
T i n tu r a r i a ( bra.!'_l
queamento sul-~
furado)
Lodos ativrtdos
Lãtex
Filtração biológica

II

Artigos de
ro
Lacticínio

co~

I

1

i

i
I

Salmoura de po
ço petrolíferõ
Empacotadora
de alimentos
Seda
Curtume

Lanificio
Produtos fermentados
FONTE:

Filtração no ter
r e no
Sedimentação
e
digestão do lodo
Filtração biológica
Lodos ativados

I

Biológico
Qualquer procesI so
i Sedimentação e
biolóI filtração
gica
Digestão do lodo
, Filtração biológica
Lodos ativados
Filtração no ter
r e no
j

I

Filtração no te_!:
r e no
Diqestão do lodo
Filtração no ter
r e no

IMHOFF, K.& FAIR, G.M.

0,9
3

Pré-aeração

2

20
1o
50
50

1o
100

Gradeamento, remoçao de graxa

67

40*
15
15

G7

1
1 f)

Remoção de pêlos
e de pedaços de
carne

1

Sedimentação
e
depois remoçao
da cal
Sedimentação por
24 horas

s' 5

~[

*Porcentagem por peso de sólidos secos do despejo na mistura.
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mo, sem conflitar com seus padrões de qualidade. Não temos conhecimento de normas que estabeleçam o periodo de retorno para
determinação da vazão m1nima no caso de rios perenes. Todavia,
em projetos que tivemos oportunidade de trabalhar, este foi de
finido para 10 anos.
Assim, conhecidos todos os elementos acima,

dete~mi·

na-se o grau de tratamento necessário e com isto procura-se adotar um processo adequado para o caso. A metodologia de ava liação do grau de tratamento e de determinação dos

parãm~tros

de projeto foge ao propõsito deste trabalho.
5.2.4.

E~cotha

do

p~oce~~o

de

t~a~amento

e

en~aio~

de

t~ata

b.<.tidade

A escolha dependerá do grau de tratamento

necessâri~

conforme foi visto anteriormente, pois haverã sempre o intere1
se em se fazer o m1nimo em tratamento, por razões financeiras.
Os processos biológicos têm uma acentuada habilidade
a de adaptarem aos despejos tõxicos, especialmente quando a

co~

cent?açio das substincias tõxicas i aumentada gradualmente durante um periodo de tempo suficientemente longo. Cargas de cho
que. entretanto, podem ser fatais. Dos crescimentos biológicos,
os lodos do filtro biológico sio bastante resistentes is

car-

gas variãveis, enquanto os dos lodos ativados não o são 28 . Es
tes sio os processos biolÕgicos mais empregados para tratamento conjunto dos despejos domésticos-industriais, muito

embora

outros, como digestão do lodo e filtração no solo, tenham sido
ettpregados eom sucesso em alguns casos, como se pode constatar
na Tabela 7.
Escolhido o processo,

e recomendável

que se

efetuem

ensaios de tratabilidade em uma estação-piloto, no caso de

~a~

eo
estaçõe~

menores ,

de projeto para

d~me"sio

des estações, ou em laboratório, no caso de
a fim de se determinar os

par~metros

namento das unidades de tratamento

e se verificar a eficiên -

cia do processo. Estes parâmetros podem variar de uma
para outra, dependendo dos tipos de indústrias que
para cada ETE e das relações entre

as~~a~ões

estação

contribuem

e as

concentra-

çoes de seus poluentes e as dos despejos domésticos. Para

se

obter valores expressivos desses parâmetros, deve-se tomar

a-

mostras proporcionais dos despejos industriais, que contribuirão para cada ETE,

e dos domésticos,de modo que sejam repre-

sentativas das condições reais dos despejos globais e, a

se -

guir, efetuados os ensaios de tratabilidade. A utilização
parâmetros para dimensionamento de estações apenas para

de

t~ata

mento de esgotos sanitãrios,pode levar a resultados falso, e a
conseqOênc1a pode ser um efluente inadequadamente tratado.
5.2.5.

Ve6ini~ão

da capacidade

da~

unidade4 de

t~atamento

Nos projetos de ETEs para tratamento conjunto

dos

despejos domésticos-industriais, devem ser consideradas capaci
dades adicionais para assegurar o tratamento das vazões de pico e para manter o tratamento adequado durante os períodos
manutenção ou de avarias. A Tabela

8 apresenta uma

de

sugestão

dos fatores pelos quais devem ser multiplicadas as capacidades
calculadas para as unidades de tratamento, de modo a assegurar
estas providências, no caso de projetos para vazoes
entre 3.800 m3 /dia e 380.000 m3 /dia 24

variando
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TABELA 8- FATORES DE

MULTIPLICAÇ~O

NAL DOS PROCESSOS

PARA A CAPACIDADE AOICIO -

UNIT~RIOS

Fator
3
(Q em m /dia)

Processo

1 to

Preliminar
Decantação primária

2.0 - 0.0000020

Lodos ativados

1 ,3 -

Aeração

1 ,8 -

Retorno do lodo

2,0 - 0,0000013Q

Decantação secundãria

2,0 - 0,00000180

Cloração

o ,0000005
o ,00000050

1 'o

Espessamento

1,5 - 0,0000010

Digestão aerôbia

1 ,5 -

Digestão anaeróbia

2,0 - 0,0000013Q

Centrigugação

2.0 - 0,0000013Q

Filtração a vãcuo

2,0 - 0,0000013Q

Secagem do todo em leitos
FONTE: ECKENFELDER Jr. ,W.W.

o ,0000007Q

1 'o
&

ADAMS Jr., C. E. 24

5.3. Controle dos efluentes para descargas nos sistemas públi
co-s de esgotos
A aceitação dos efluentes liquidas industriais

nos

sistemas públicos de esgotos, requer um efetivo controle

da

qualidade e quantidade de cada lançámento, tendo em vista a:
Proteção do pessoal de operação e manutenção;
- Proteção dos coletores de esgotos;
- Proteção das ETEs contra agentes tôxicos aos processos

biol~

gicos ou nocivos ao bom desempenho das unidades de tratamen-
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to.
Para serem descarregados nos sistemas de esgotos, os
efluentes industriais devem apresentar em geral, as
caracteristicas 25 :

seguintes

- Devem ser tão uniformes quanto possivel em vazao e composi ção. Descargas intermitentes de despejos concentrados,

como

os de curtumes e de metalúrgicas, devem ser evitadas;
- A carga de sÕlidos em suspensão não deve ser muito alta. São
indesejáveis grandes quantidades de areia, silte, folhas
grãos e outros materiais, como os que são descarregados

das

fãbricas de papel e das destilarias;
- Os despejos ãcidos ou alcalinos, como os dos banhos ãcidos e
da galvanização das indústrias metalúrgicas, são indesejã
veis;
- Devem estar livres de substâncias tõxicas. São indesejáveis
fenõis, cianetos, metais pesados e outras substâncias quimicas além dos limites tolerãveis pelos microrganismos dos

pr~

cessas biolÕgicos;
- O conteúdo de carboidratos deve ser baixo. Os residuos da fa
bricação de algumas conservas, produtos de leite, amido e ou
tros, têm alto conteúdo de carboidratos, que dão origem

a

DBO elevada;
-Os despejos devem ter baixo conteúdo de óleos e graxas.

São

indesejáveis Óleos de garagens e de refinarias e graxas

dos

frigorificos, das indústrias têxteis, das lavanderias e

ou-

tras.
Embora estas caracteristicas sejam indesejãveis, nem
por isso se vai concluir que os despejos de algumas indústrias
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nao podem ser tratados juntamente com os domésticos. A dilui çao pode ser tal que o efeito não pode ser notado. As

descar-

gas intermitentes podem ser controladas. Despejos ãcidos ou a!
calinos podem ser neutralizados em parte ou totalmente. Atra vês de certas medidas de controle, os res1duos 11quidos industriais, Pm sua

~rande

maioria. rodem ser acondicionados

para

serem recebidos pelos sistemas pÚblicos de esgotos.
As ãguas de resfriamento e de condensados de caldeiras sao relativamente limpas e podem representar volumes consl
derâveis do total dos despejos industriais. Podem ser

jogadas

diretamente nos cursos d'âgua sem qualquer tratamento, ou mesmo nas galerias de âguas pluviais. Deve-se evitar a
destes despejos nos sistemas de esgotos com vistas a

descarga
reduzir

os custos dos coletores e das ETEs.
5.3.7.

Ind~~t~ia~

5. 3. 1. 1.

alimentleia~

Laetielnio~

Aqui estão incluídas as indústrias de pasteurizaçãoe
de embalagem do leite e de derivados como creme, manteiga,quel
jo, leite em po e condensado, sorvetes, sobremesas e outros

co~

gelados. Seus despejos, provenientes principalmente das lava gens de vasilhames, de pisos e dos equipamentos, são de nature
za altamente orgânica. Em media, a DBO ê igual a 1.000 mg/1.
As altas taxas de DBO desses despejos requerem revisao da capacidade das ETEs antes de suas ligações aos sistemas
de esgotos. Usualmente ê dispensãvel o pré-tratamento; entre tanto, pode ser requerido algum se as capacidades das ETEs forem inadequadas.
Nos Estados Unidos hã a tendência de

descarre~ar

despejos das indústrias de leite e derivados nos sistemas

os
pu-
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blicos de esgotos sempre que possível, para simplificar as operaçoes do dia-a-dia e para minimizar os investimentos de capi tal. Em 1950, 1% das indústrias de manteiaa, queijo e leite
po

jog~vam

em

seus despejos nos sistemas de esgotos; em 1967, 10%;

e, par a 1 9 77 , a e s ti ma ti v a e r a de 53 "f. • Par a as i n dus t r i as de sor
vetes. sobremesas congeladas e leite pasteurizado, as porcentagens eram maiores: em 1950, 50%; em 1967, 80% e, para 1977,
estimativa era de 98% 35
5.3.1.2.

Matadou~o~

e

p~oduto~

a

de ca4ne

Aqui estão incluídos os matadouros, os

proces~amentos

da carne de qado e de porco e os produtos derivados como carnes
defumadas, conservas, salsichas, transformação de gorduras

co-

mestiveis em banha e sebo e das gorduras não comestiveis em

gr~

xas. As

ind~strias

de processamento de aves

do~~~ticas

serao

consideradas como um caso particular.
Os despejos dos matadouros e das indústrias de produtos de carne contêm normalmente sangue, gorduras, estercos, licores de processamento da banha e aguas de lavagem dos pisos

16

O sangue normalmente é recuperado e os estercos podem serusados
como adubos do solo ou enterrados,pois não devem entrar nas

re -

des coletoras.
Como pré-tratamento, pode ser necessãrio tanque de e-

qualização com periodo de retenção de 20 a 40 minutos, equipaoos
co~ ~emovedores

de graxas e gorduras. A flotação com ar tem sido u~ada para a remoçao de gorduras 23
Sangue, penas e aguas de limpeza constituem os despejos das 1ndÜstrias de processamento de aves domesticas. Recomen

da-se o gradeamento como pré-tratamento, para a remoçao de
~as

pe-

e das partes não aproveitadas.
n~

Estados Unidos muitas

indústrias

de carne

usam
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os sistemas públicos de esgotos, senco que algumas
de pré-tratamento e outras, não. Em 1950,

35~

necessitam

jogavam seus des

pejos nos sistemas de esgotos; em 1966, 70%; e, para 1977,

a

estimativa era de 85%. Com relação às indústrias de processa mento de aves os dados eram os seguintes: em 1950, 50~
34
.
1967, 72%; e, para 1977, a estimativa era de 80%
5.3.1.3.

IndÜ.~tJt..-i.a~
ta-i.~

de c.on.6eltva.6 e de

em

~Jtutcu

e ve.ge-

enlatado~

Os despejos variam em características e volumes, dependendo da matéria-prima, da extensão do transporte hidrãulico do produto, da recirculação das ãguas do processo e do tipo
de transporte dos resíduos sólidos. Sionificantes
poluentes podem resultar das operações de descascamento e seleçãc das frutas e vegetais, de preparação das fatias, de lavagem e resfria
menta das latas e limpeza das fâbricas.
As descargas nos sistemas públicos de esgotos

devem

ser precedidas de pré-tratamento, usando-se peneiras rotativas
para remoção de cascas, pêlos e sementes, gradeamento e equali
zaçio dos despejos concentrados. Na maioria dos casos, as

pe-

neiras são instaladas entre os equipamentos da linha de produção. As cascas, pêlos e sementes removidos podem ser emprega dos na fabricação de compostos ou como forragem na alimentação
de ani111ais.

Os pr1ncipais inconvenientes da descarga dessas

in-

dústrias nos sistemas de esgotos são a sua natureza sazonal
que, em alguns casos, pode

sobrecarregar as ETEs, e as cargas

23
d e c h oque, que podem transtornar os processos bioloc1cos

Todavia, um projeto desenvolvido

n;_

cidade de Dallas,

Unidos, em 1971, para tratamento combinado de

desoeJO~

~stados

indus-
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triais-domesticos, com contribuições de muitos despejos de en
latadas, pelo processo dos lodos ativados, mostrou que a qualidade do efluente da ETE era boa e que as operações sazonais
não afetavam significantemente a ETE, que tinha flexibilidade
e estabilidade adequadas para resistir ãs cargas de choque
hidrãulicas 26 .

e

Em 1950, apenas 20% das indústrias de enlatados dos
Estados Unidos utilizavam os sistemas pÚblicos de esgotos 32
e, em 1970, a porcentagem era superior a 60% 23 . Alguns desses efluentes são deficientes em nutrientes e isto pode
resolvido pelo tratamento combinado com os esgotos
5.3. 1.4.

ser

sanitário~

Fecula~a~

Os principais despejos sao originados da lavagem
descascamento dos tubérculos ou dos grãos e das aguas da

e
ex-

tração do amido, sendo estas constituídas de soluções e sus pensões de matérias ricas em proteínas 8 As ãguas da lavagem
contêm terra, um pouco de amido, proteínas vegetais,ãcido ci!
nldrico e

diverso~

produtos da decomposição da matéria celu -

lar, originando altas concentrações de materia orgânica.

Po-

dem conter também cianetos.
O pré-tratamento pode ser constituído do uso de peneira para remoçao de cascas e sÕlidos grosseiros, e em

al-

guns casos deve-se acrescentar tanque de equalização e,om descarga controlada. Pode ser necessária a oxidação dos cianetos
e isto pode ser efetuado por cloração.
5.3.Z.

Indú~t~ia~

5.3.Z. 1.

de

bebida~

Ce~veja~ia~

A maior parte dos despejos e originada das

opera -
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çoes da fabricação da cerveja, incluindo fermentação, enquanen-

to significantes porções são originadas das operações de
.
garra f amen t o, pas t eur1zaçao
e enc h.1men t o

contim grãos perdidos,

l~pulo,

23
d os b arr1s
•

Eles
9~!

rõtulos velhos e vidros de

r a f a s q ue br a d a s e não po d em s e r de s c a r reg a d os no s c o 1e to r e s . Os
vidros podem ser coletados em uma bacia de sedimentação de vi
dros; os grãos perdidos podem ser recuperados e são removidos
por filtração e dispostos como material sÕlido; os rótulos

p~

dem ser removidos por gradeamento. Podem ser usadas

peneiras

cilíndricas giratõrias ou peneiras vibratõrias para
dos rõtulos velhos 56 .

remoçao

5.3.2.2.

Ve~tila~ia~

Os cereais usados nos processos preliminares produzem despejos semelhantes aos das cervejarias, além de

resi -

duas dos processos de destilação. Estes despejos contêm matéria orgânica, como também grãos perdidos, vidros de

garrafas

quebradas e rõtulos jã usados. O pré-tratamento pode ser

o

mesmo adotado para as cervejarias 12 .
Pode-se requerer . equalização e a descarga controlada, para prevenir as flutuações das cargas orgânicas, tanto
das destilarias como das cervejarias.
5.3.3.

Cu.~tu.me-6

Os despejos contêm gorduras, pêlos de animais, fraQ
mentes de carne e outros sõlidos que podem sedimentar e

Jbs-

truir os coletores e gerar problemas de odores. Contêm também
pH elevado e Tons de cromo e sulfetos que podem afetar o tratamento biolÕgico.
O pré-tratamento requerido pode constar de gradea mento fino para remoção dos pêlos, pedaços de couro,

sõlidos
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grosseiros; flotação para remoçao de gorduras e, em alguns

ca-

usadas

sos, neutralização. Em Milwaukee, Estados Unidos, sao

peneiras rotativas com abertura das malhas de l/4 de polegada .
Em .algumas indústrias, os pêlos sao queimados ainda nos

couros

com uma forte solução de sulfito de sódio. Esta medida apresenta a vantagem de reduzir o tempo de remoção dos pêlos

de

1O

dias para 6 horas e elimina os inconvenientes de obstruções pe·
56
.-d.1cas d as gra d es e pene1ra
.
r1o
.

Em 1950, 60% dos curtumes dos Estados Unidos utilizavam os sistemas públicos de esgotos; em 1967,

75%~

e, para o a-

no de 1972, a estimativa era de 80%.

Os principais despejos resultam da maioria dos

proce~

e ori

sos de fabricação da celulose e do papel. A maioria deles

ginada das operações de preparaçao da polpa, de branqueamento e
de fabricação do papel. Contêm pH elevado, sólidos em suspensao
(polpa e fibras), matéria orgânica do cozinhamento dos licores,
cor devida aos licores e outros produtos químicos dos processos
de preparação da madeira 23 . Os despejos da fabricação do paoel
contêm ainda argila, plãsticos, cola ou amido e

outros

riais de enchimento. Estes efluentes são pobres

em

mate-

nutrientes

que podem ser supridos total ou parcialmente pelos esgotos san1
tãrios quando tratados conjuntamente, podendo-se

obte~

bons re-

sultados.
O pré-tratamento pode constar de gradeamento para remoçao dos sólidos grosseiros provenientes das operaçoes de descascamento, lascamento e retirada dos nós das madeiras,

trapos

de papel e outros materiais e, sedimentação ou flotação para
remoção de fibras, polpa e parte dos produtos quimicos. Em

a
al-
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guns casos, pode ser necessária a adição de coagulantes para!
judar na remoção de sólidos em suspensao e para reduzir os pr2
blemas da cor. Também pode ser necessária a utilização de cai·
xa de areia para remoção da terra das operações de lavagem

da

madeira.
Os despejos da preparaçao da polpa pelo processo sul
fito devem ser proibidos nos sistemas pÚblicos de esgotos, por
conterem elevados teores de carboidratos.
5.3.5. IndÚ~~~a~ têx~e~6

Devido ãs muitas operações que se verificam no acaba
menta dos tecidos, os

~espejos

destas indústrias variam

muito

tanto em composição como em concentração. Alguns rodem ser for
temente alcalinos ou ãcidos, e os despejos das operações

de

tinturaria são intensamente coloridos.
Os despejos da fabricação de
têm pH alto (pH

tecido~

de algodão con-

de 8 a 11), sabões e/ou detergentes,

sÕlidos

em suspensão, amido, gomas, glucose, gorduras vegetais, hidróxido de sõdio, carbonatos, sulfatos e cloretos, que são utilizados ou resultantes das diversas operações industriais. Podem
ser facilmente tratados com os esgotos sanitários. Usualmente
O

pré-tratamento requerido

R

descarga controlada.

e neutralização

e/OU equa1izaçãocrm

Os principais despejos das indüstrlas de lã sao

re-

sultantes das operações de lavagem. Contêm altas concentrações
de matéria orgânica putrescivel graxas, álcalis e sujeiras. As
graxas sao normalmente recuperadas por meio de tratamento com
ãcidos ou com cloreto de cálcio. Podem também ser tratadas com
hipoclorito de sÕdio que produz a coagulação de uma grande par
te de sÕlidos co1oidais e em suspensão e separa as graxas 2 ?
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Como pré-tratamento, ê requerida a equalização com

descarga

controlada e, em alguns casos, a remoção das graxas quando es
tas não são recuperadas.
Os despejos dos tecidos sintéticos sao
volume

~equenos

e concentrações e podem conter lubrificantes,

em

sabões

ou detergentes e gomas. Para 1 ançamento destes despejos

· nos

sistemas de esgotos, pode ser requerida a neutralização.
5.3.6.

Lavande~a6

Os despejos contêm sabões, detergentes, graxas, coPodem

rantes e sujeiras provenientes da lavagem das roupas.

ser facilmente tratados com os esgotos sanitãrios, sendo dispensavel o pré-tratamento. Quando seu volume ê grande em rela
çao ãqueles, pode ser necessãria uma neutralização devido

a

sua alcalinidade.
5.3.7.

Coque~ia~

e

u~ina6

de

ga~

Os principais problemas são os fenÕis, o ácido cia51
.
n1•d r1co
e o a 1 catrao
.

se

. - d estes com os
a d'l
1 u1çao

es9o t os

sanitários for suficiente para permitir a destruição dos

çe-

nõis pela ação dos microrqanismos das ETEs, o pré-tratamento
pode ser dispensável. Caso contrãrio, será necessária a remoção· dos fenõis, que podem ser recuperados dos alambiques

de

amônia através dos processos de destilação dos vapores, extra
.
d o 47 .
çao por so 1 vente ou a d sorçao
ror carvao
at1va

Devem estar isentos de alcatrão, que pode ser remo(\

vido por filtro de lã e madeira, com recolhimento do mesmo··.
~s

vezes, tanque de armazenamento com descaroa con-

trolada de modo que a

oroporç~o

cos nao exceda de 2% o volume da

em volume dos despejos fen61!
~istura

oode ser

suficiente
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para se permitir a descarga

Os despejos são

70

variados em sua ftature

extre~a~ente

za e nao há uma sugestão geral de pré-tratamento. Os resfduos
procedentes de uma indÚstria química podem ser inorg!ntcos
organicos, inso1úve1s, solúveis, 1nertes, tóxicos ou qualquer
combinação destas SR . Os processos de pré-tratamento e as med1das de

contro~e

pod~m

c1scutidos na Seção 5 deste trabalho

ser aplicados e

su~s

rem removidos.

A oossibilidade de dispos1çâo dos desoejos de

uma indústria

escolhas dependerão dos poluentes e

qu~m·ca

da natureza tôx1ca,

no s1stema pÚblico

de

se-

esgotos d@penderã

das características indiv1duais dos despe

jos e da quantidade de di lu1çâo disponível.
Nas indústrias que produzem uma diversfdade de produtos, a equalização é freqüentemente desej&vel

çom~

meio

de

neutralização e de redução do ootenci a 1 de contaminação de
47
tas substancias
toxicas
. O uso de algum processo

c~

Qufmico

tambem
e- normalmente requerido como pre-tratamp,
to t,- 3

Os despejos das

ind~strias

qufm,cas

+armacêuticas

que produzem penicilina, estreptomíc1na e outros ant1biÓticos

e das indústrias quim1 as orgânicas

produtos que sofrem

de

mentaçio apresentam altas proporçoes

02

elevadas concentrações de DBO (2.000

a

1ança~ento

nos sistemas

d~

e~qotos,

matéria orgâRica
5.000 mg/1

~.

deve ser requerida a

lização coa descarga controlada. Para evitar septização

ff'·

com
Para
equ~

nos

tanques de equalização, deve-se efetuar uma aeração neles. Em
certas ocasiões, pode-se requerer ainda o pré-tratamento biolÕ~ico

para reduzir a carga de DBO a niveis compatrv~is

as capacidtdes das ETEs.

c~m
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As restrições que podem impedir ou estabelecer limi
tações de cloretos, sólidos dissolvidos totais, sólidos

em

s u s pensão , meta i s p e s a dos , sub s t â nc i a s t õ x i c a s , c o r , pH , etc.,
principais barreiras ã aceitação das águas residuã
rias das ind~strias qurmicas inorginicas 36 A Tabela 9 apre-

sao as

senta as porcentagens dos despejos das

ind~strias

inorginicas

dos Estados Unidos que eram descarregados nos sistemas de esgotos em 1963.

TABELA 9 - DESCARGAS DAS INDOSTRIAS QUTMICAS INOR.GANICAS

DOS

ESTADOS UNIDOS NOS SISTEMAS POBLICOS DE ESGOTOS

Indústrias

i Descarga nos sistemas pÚblicos de esgotos
~

JI:lcalis

( 1)

4,2

4 '2

Gases

Estimado em 40%

Pigmentos

1 1 'o

11 •2

2 '9

3,3

60,0

7 5 'o

Fertilizantes

() 'o

1 '6

Herbicidas

I)'

Explosivos

0,0

Produtos qui'micos diversos
Tintas

o
0,0

FONTE: FWPCA 36
( 1 ) ...

industria
com consumo de a~ua

mais de 100 empregados e (2)

Q~

=

76.00C m3 /ano ou com

indústria com 0<.76.000

3

m /ano ou menos de 100 empregados.
5.3.9. Ind~~t~ia~ de bo~~acha

Os despejos sao originados principalmente da fabrica
çao de borracha sintética e da recuperação da borracha

usada.

Os despejos produzidos pela fabricação de borracna apresentam
problemas de sabor, odor e elta DBO, e os pela recuperaçao

p~

dem ter pH ãcido (pH de 3 a 6) ou alcalino (pH de lO a 14)

e

sÕlidos em suspensao, que podem ser recuperados, em algumas o
casiões, por sedimentação 47

-

Para sua descarga nos sistemas de esgotos e necessaria a neutralização e pode-se requerer

tarnb~m,

a remoção

do

odor, que pode ser obtida através de aeração, cloração ov tratamento quimico com sulfito ou sulfeto.
I rtdÚ~tJt...ta.-6 de vidJto, c.ime.nto, gip.6Lta. e c.eJttim.lca.~

5. 3. 1 O.

Os despejos apresentam sÕlidos em suspensão de ori •
gem mineral diflceis de sedimentação e podem ser bastante alca
linos a ponto de se tornarem tõxicos.

r

requerida a sedimentação como

pr~-tratamento

para

a remoçao dos sõlidos inertes. Pode-se requerer ainda & coagulaçio para auxiliar na remoçao dos sõlidos diflceis ae sedimen
tar. Os minerais podem ser recuperados) e a floculaçio pode ser
um bom meio de proporcionar isto, tornando-se a rtcuperação a- .
te- econom1ca
em a 1 guns casos 47
5.3. 71. Zndú~t~i~~ metalÚ.Jtgie~~
cont~m

usualmPnte icidos, cianetos e meta i s pesados ou s a i s me t ã 1 i c os 25 . Em gera 1 , d"' v .~ f'11 - e t ·1 eu t r aOs despejos

lizados.
Os despejos icidos da limpeza e polimento

_ aço tim

alto conteúdo de ferro ferroso que é difici1 de tratar e muito
tóxico aos microrganismos. Alem da neutralização, pode-se

re-

querer a descarga controlada. Deve-se notar que os sais de fer
ro resultantes da neutralização podem ajudar na

clarificação

funcionando como coagu1antes se em quantidades controladas.
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Os despejos dos processos galvanoplãsticos

contêm

cianetos e/ou cromatos que são extremamente tóxicos. Quando"!
cessãrio, pode-se requerer a oxidação dos cianetos. Esta

pode

ser obtida por cloração em meio alcalino, oxidando-os a ciana·
tos que são menos tõxicos. Continuando a cloração, pode·se ch!
gar até o amon1aco e o biÕxido de carbono. Os cromatos

podem

ser pré-tratados por troca iÔnica ou precipitação química

com

anidrido sulfuroso ou um sulfito.
Os despejos da lavagem, polimento e processameAto do
cobre sao bastante tóxicos, mesmo em baixas concentrações, e ,
portanto, devem ser pré-tratados. Neste caso pode-se usar precipitação qu1mica, troca iônica ou mesmo eletrôlise. O

cobre

pode ser recuperado dado seu valor relativamente alto.
Os despejos dn galvanoplastia de outros metais
nao contenham cianetos ou cromatos podem ser pré-tratados

que
por

neutralização com cal ou soda cãustica, que precipitará os ims
metálicos em forma de hidróxidos ou de sais metálicos 22
5.3.12.

IndÚ..Õ:tJt-i..a.-6 de. Õle.o-6 e .6a.bÕe..6

5.3. 12. 1.

Oie.o-6 de oJt-i..ge.m m-<..neJta.l

Estes óleos, como jã vistos nas Seções anteriores
sao dificeis de tratar e podem criar problemas nos coletores e
ETEs. Deveriam ser proibidos de descarga nos sistemas de esgotos.
5.3.72.2.

1ndÚ..6:tJt.-ta..6 de õ.te.o ve.ge:ta.l

Seus despejos contêm águas fortemente alcalinas, sabÕes, óleos, restos de células vegetais, corantes vegetais
outros 8 . Para descarga, o óleo deve ser removido a níveis

e
a-

ceitáveis e pode-se requerer uma neutralização. Obtem-se a remoçao por flotação e podendo-se até recuperar o óleo.
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5.3.12.3. IndÚ.4tJti..a.4 de 4abÕe.4

Os

principai~

problemas são as gorduras, que

devem

ser removidas a niveis aceitãveis. A remoção pode ser por precipitação com cal e filtração através de filtros de carvio para sua recuperaçao.
5.3. 13.

O~õpejo4

Jta.di..oati..vo~

Com o desenvolvimento da tecnologia nuclear. IS subs
tãncias radioativas passaram a ser aplicadas em muttos

eaapos

de trabalho da atividade humana, como nos hospitais e em 1aboratõrios de pesquisas institucionais e industriais, sem contar
com as usinas nucleares, onde estão suas maiores aplicações.
Os despejos radioativos devem obedecer a padrões

de

emissão para lançamento nos sistemas públicos de esgotQs. Como
pré-tratamento, pode-se requerer o armazenamento por teapo suficiente, de modo a reduzir a atividade das

radi~ções

a níveis

aceitãveis, pois elas podem ser perigosas ao p.essoal das estações de tratamento. Aqui não estão incluidas as usinas nucleares cuj~s despejos são de alta atividade radioativa 22
5.3.14.

Rt~i..na.Jti..a.4

de petJtÔleo

Os principais despejos são os Õleos em altas concentrações, as graxas, os produtos de petrõleo ou as emulsões cen
centradas, que não devem ser permitidos nos sistemas de esgotos pelos problemas que podem causar aos coletores e ETEs e P!
los perigos de incêndio ou de explosões. Outras caracterlst1 •
cas são as altas concentrações de sulfetos, mercaptanas e

fe-

nõis que podem ser tóxicos ao tratamento biológico. Embora estes despejos sejam serias, eles não são insuperáveis no
de tratamento conjunto, desde que se efetue o

caso

pré-tratamento~

eessãrio. Sio pobres em nutrientes, e, no caso de

tratamento
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conjunto, os despejos domésticos podem proporcionar os nutrien
tes necessãrios, total ou parcialmente

t necessãria a remoção de óleos e 9raxa! co•o prime!
ro passo do pré-tratamento de todas as ref•narias e. is vezes,
neutralização ciustica das iguas icidas.

No~mal~ente

sado um tipo de separador de Õleo oor grav•dade

tem-s• u-

e~pecifi~~o~

lo "American Petroleum Inst1tute", conhecido como
31 Muitas refinarias usam flotacão com ar, com ou sem
APJ
uso de coagulantes quimicos, oara tratar os efluentes

o

de~

se

parador de grav1dade. fts emulsões oleosas devem ser

~letsdas

separadamente, tão oerto da fonte quanto nossível, e

~odem

tratadas neles métodos de quebra de emulsão

ser

Além destas medico~

rias, pode-se ainda requerer pré-tratamento nara reduzir as

centrações de sulfetos, mercaptanas e fenõis a nfveis ace1tive1s para tratamento conJunto nas ETEs mun,cioais 23
Pelas caracter1sticas dos efluentes das

reçina~ias ~

oetrõ1eo e pelas medidas de pré-tratamento que podem ser requ!
ridas,
~a

~ua

descarga nos sistemas de esqotos não parece vantajo

nem para estes, pelos transtornos que oodem gerar aos cole-

tores e ETEs,nem para as refinarias aue podem ter dupla despesa

~om

tratamento.
Estima-se que apenas

a 2%

dos despejos dos pro

cessos das refinarias de petróleo dos Estados Unidos eram des·
carregados nos sistemas oúblicos de esgotos em 1967. Uma filosofia

~ue

tem merecido crescente atenção dos especialistas

tratamento daquele pais é se fazer justamente o inverso,

em
isto

é, transportar os esgotos sanitários até as estações de tratamento dos despejos das

~efinarias

31
de petro,eo
. No

Brasil

fato semelhante foi praticado na Bahia, onde os esgotos das

cf
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dades de Dias d'Avila e Camaçari sao transportados para esta ção de tratamento dos despejos indústriais do Complexo Petro químico de Camaçari (COPEC) para tratamento conjunto.
5. 3. 1 5.

I n.dÚ..ó .:tJt..ta..!J de. a.ç.o

Os volumes dos despejos sao significantemente gran des em relação aos de outras indústrias. Eles provêm das coqu!
fu~

rias, das operações de lavagem do gis dos altos fornos, da

dição e laminação do aço, das operaç6es de limpeza e acara•en•
to do aço e de galvanização em algumas usinas.
Os despejos das coquerias têm características seme lhantes aos das usinas de gãs e coque (jâ visto em 5.3.7.),

pr~

seus volumes são relativamente desprezíveis em relação aos
duzidos pelas indústrias de aço (menos de 5%). Os dos
fornos contêm concentrações elevadas de sólidos em
(variando entre l.C)OO

a

e

altos
suspensao

10.000 mg/1) com peso específico

de

3,5; seus volumes são relativamente grandes e podem conter ain
da cianetos, fenõis e amônia. Os das outras operações contêm
leos solúveis e emulsionados, sujeiras, licores ãcidos da

i

lim

peza do aço, sais de ferro, sólidos em suspensão e metais solü
veis quando hã galvanização. O volume dos despejos

produzidos

e- da ordem de 42 m3 /t de produto 30 .
Em vista das características e dos grandes volumes ,
nao e aconselhável o tratamento conjunto com os esgotos sanitã
rios, em virtude do pré-tratamento que seria necessário
compatibilizã-los. Seria necessário, oelo menos,

para

, 1imentação

das águas de lavagem do gãs dos altos fornos e da laminação
neutralização dos despejos ãcidos, flotação para remoção

de

Õleos livres e emulsionados, equalização com descarga controla
da e, em alguns casos, redução dos teores de metais

solúveis
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por precipitação quimica ou outros processos. Estes

seriam

praticamente os processos de tratamento necessãrios (em

grau

mais elevado) para descarga direta nos cursos d'ãgua.
Nos Estados Unidos apenas 2% dos despejos produzi dos pelas indústrias de aço eram

descarregad~

oos

s1ste~as

blicos de esgotos em 1950 e, para 1977, a estimativa
5%, sendo estas descargas normalmente oriundas das

er~

p~

de

operaçoes

de limpeza e das coquerias das indústrias de pequeno porte
Os despejos produzidos na limpeza do aço e nas coquerias cons
tituem apenas 5% do total produzido por essas indústrias 3n
Para tanto era recomendada a neutralização dos licores ácidos
e a descarga controlada como pré-tratamento, de moao c we o vo
lume da descarga das coquerias fosse inferior a t% do
dos despejos combinados.

total
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6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Embora o tratamento conjunto ofereça muitas vanta
gens para todas as partes (indústria e contribuidor

indivi

dual), são necessárias certas precauções. Estas devem ser
fletidas nos regulamentos dos despejos, nos contratos de
tação de serviços e nas tarifas para o uso dos sitemas

repre~

pÚbli-

cos de esgotos.
6.1. Regulamentos
Os regulamentos têm por finalidade a proteção

dos

sistemas de coleta e de tratamento, bem como do pessoal

que

trabalha nos coletores e nas ETEs. Visam ainda a proteção

dos

corpos d'água receptores de acordo com seus usos múltiplos.Nor
malmente incluem proibições e limitações.
Embora os regulamentos sobre os despejos indústriais
possam variar de um estado para outro ou mesmo entre
diferentes, existem alguns aspectos que devem ser
Os principais são 58 :

cidades

considerado~

- Definição dos termos usados;
-

Regula~entação

para uso dos sistemas de esgotos pelas pro

priedades que se acham encravadas dentro e, algumas vezes
fora da ãrea da cidade;
- Regulamentação para os sistemas privados de eliminação

de

ãguas residuãrias;
- Regulamentações que proíbem ou limitam os tipos de

resíduos

que se pretende descarregar nos sistemas de esgotos. Esta se
çaa normalmente proibe a descarga de águas ,'e chuva ou de re
frigeração;
Fae~ldade

de inspecionar os centros que se servem do sistema,
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constante em cláusulas de procedimento;
Cláusulas que protegem os sistemas doe possíveis danos causa
dos aos mesmos, e penalidades oela violação das

disposições

que regulam sua utilização.
Serão discutidos, a sequir, alguns asoectos considerados importantes no que se refere ã proibição e l1mitação

de

certas substâncias e cláusulas de penal1dades, para recebimento dos resíduos liau1dos industriais.
6. 1. 1.

Re_gu.lame.n-Co.õ

paJta. ou.b.õ tânc.-<. a-6

r~to.<..b.<..da.õ

e f...A..mita.da-6

Os desreJOS 1ndustriais oara efeito de descarga
sistemas públicos de esgotos, podem ser divididos

nos
três

em

tlpOS 7 3 :
a) Despejos que podem interferir ou passar através dos processos de tratamento das instalações pÚblicas de esgotos, inadequadamente tratados;
b) Despejos que podem ser incômodos e cujo impacto nas ETEs p~

deria ser revisto;
c) Despejos compatíveis com os processos de tratamento das

ET~

municipais.
Os tipos (a)

e

(b)

podem ser definidos como suus-

tãncias proibidas e limitadas, respectivamente.
6.1.1.1.

a) Substinc1as

Su.b.6tânc.-<a-6

p![o.<..b-Lda.õ

inflamáveis ou explos1vas

Gasolina, benzeno, nafta, solventes, Õ1eo combust1 vel, sólidos ou despejos qasosos inflamáveis devem ser termi nantemente proibidos de descarga nos sistemas de esgotos. Tais
ma t e r i a i s p o d e m c o n s t i t u i r g r a n d e

r e r i 9 o ã s e g u r a n ç a , a n t e s ou e

a diluição possa tornã-los não perigosos. Além disso,

mui· s

1 01

desses inflamiveis ou solventes sao imisclveis ne igua. Embora
r~uni~

alguns se tornem inócuos por diluição, podem se

~m

estagnadas ou ãreas mortas dos sistemas de coleta e se

a~as

torna-

rem perigosos.
b) Materiais

t6xicos

Os que poderiam ser um perigo, mesmo em
centrações, deveriam ser severamente 1 imitados

pequer.~s

~u

Certas substincias orgânicas e inorginicas estio

co~

~roibido~

inclu~dus

ne!

:;elos

ta categoria. Embora tais despejos possam ser dilufdos

esgotos, eles podem se tornar um perigo antes que se rea1ire a
diluição

atrav~s

de sua reação com outras substincias

aumento da concentração nas unidades de
c)

ou

do

tratamen~G.

Despejos sólidos
qu~

Alguns sólidos de tamanhos ou quantidadas tais
possam causar obstrução dos coletores ou ser

-a

prejudic~ais

propria operação das estações de tratamento; corno

vid~o.

t rã o • c i n z a , t e r r a , 1 a ma , a o a r a s , t r a p o s , c a v a c o s d e

íll'':

~~

palha, pratos de papel, xicaras de papel, dep5sit:s

alca-

:i 'f.: i , ")ei~e

plisticos, sangue coagulado, esterco de animais~ ossos, cEbe
ios. ou produtos similares, devem ser proibidos 67 .
No regulamento ooder-se-ld também
la relativa

~

instalação de trituradores de

tos. Estes poderiam ser
tiis,

instituiçõe~

perm~tidos

apenas em

1nclul~

~estos

Ll~qô

de v1imen -

12sid~~cias,

hosp1talares, estaheleciffientos de

menta de alimentos ou lugares

si~ilares.

Em

Milwau~ee

era proibida a instalação oc trituradores de r!sfduos
industriais e comerciais que não fossem
nas, restos de alimentos das cozinhas 56
d) Despejos ãcidos

:3,Ja"5U

constitu~dos

J-

fo~neci

-

( 1967
s61ido~

de,

ape-

102
Tamb~m

gumento de que a

devem ser proibidos. Nio
diluiç~o

~ justificiv~i

uma descarga

~cida

~g~~~

e a açio tampão de outras
~justar

duârias presentes no sistema de coleta pode
aceit~veis

a nfveis

p o i s a d i l u i ç ã o p o d e n ã o s e r e a 1 i z a. r

i me d i a t a m2 n t

6, I. 1.2. Sub~t~ncia~

e

<?

:.

L'

d 17 ~ 0 s

s

el!Vh
i:;;, dos

inc~modos

s sua

f o r em o b?.

Devido ao ·(ato de sere;'

ter uma flexibilidade maior de modo a permitir
a p 1 i c ã v e 1 a c a d a p r o b 1 e ma • Em L o s An g e ! e s

regulamento nao estabelece limites par;3 a

poderiam

~~

~u1g~m~rtc

Es t. ;: ri c '~

i ; ,~

~ dos .

maior~::,:;:;;~:

ou a quantidade de algum

constitui~te

é d e t e rm i na d a pe 1 a s c h e f i a s d a s a g ê n c i ~ :;

derão prepa1dr uma lista das concentrações ou

permissiveis para certos constituintes das

0

:;: 1 b:~â···~

c ·i a s q u e p o s s a m e s t a r p r e s e n t e s em s u a s i g u a s r::-· « ; :h· ~~· , i €; ~

t i c u 1a r

. : :~

d r: c ; u as

variâveis em suas caracterfsticas, os regu1amento·

m~xima

.:t

6,5.

nos c o 1 e to r e s e ETE s não s e rã per i g os a se

concentraçio

c"';·

timitada~

Hi despejos que podem ser
tas condições de controle.

de

antes de entrar na ETE,

dos 7 3 . Norma 1 mente os despe j os ã c i dos tem s i do 11 f:-J i
4,5

resi

o pH

que podem ocorrer nos coletores podem ser de custos

um pH mrnimo! variando entre

o ar-

;~e 9 u i ('

d0

"

o~
· c;. ~ .,,.

~H,Jt"i~·.id;.;.;'•

;gu~s

cebimento.
Devido à. pouca exreriência em

llO~õ'.'<

··.:.r1

:-:;:n

ao tratamento conjunto de resíduo-; ·liquido-; 1:-·c;rJ,,':\·:a·i·
mês ti cos,

ê recomendãvel oue os regul amr:.nto•:

dr:,·

ladores federais e/ou estaduais estabeleçam os

admissiveis para certos constituintes,

11r'":i.:~~~:::

.;·
f

_.(

c:~~;,.

'J

'í'.mit:"!:; ',Js;;iJ:, ...,

1 o3

Entre os despejos que podem ser proibidos ou
tos para tratamento conjunto, dependendo das

acei-

circunstincias,

tem-se:
a) uleos, graxas e gorduras
Quando descarregados em certas quantidades,
ser suficientes para

aderire~

podem

2s raredes dos coletores,

até

sob velocidades normais de escoamento e, eventualmente,

obs-

truir os mesmos. Estes constituintes têm sido limitados

em

100 mg/1

Na

como valor maximo nos regulamentos consultados.

legislação do Estado de São Paulo, os Õleos e graxas são subs
tituidos por substâncias solúveis em hexano.
Despejos com gorduras, ceras,

~raxas

e Õleos de oe-

trõleo ou de origem mineral, em emulsão ou não, poderiam

ser

proibidos quando for possivel a sua identificação.
b) Despejos contendo

metais

resados

Alguns metais pesados em concentrações relativamente baixas podem interferir ou passar, inadequadamente

tr~ta

dos, pelas unidades de tratamento e exceder os limites

-

mãxi-

mos admissiveis oara descarga nos corpos d'água receotores
As ETEs pGblicas podem usualmente remover

60

ao~

a

dos me

tais pesados se a concentração da mist11ra respejos i ndustriaí s
- t'1cos f or re 1 at1vamente
.
d ornes

inibidores dos metais

oesado~

•
lJ?lX~

I-.

P

e constante 73

sua

biológicos devem ser cons1derarlos na

acumul~câo

Os efeitos

nos

determ~nação

processos
dos

nfveis

adequados desses poluentes nos sistemas de esgotos. f

Tabela

10 apresenta as concentrações mãximas admissiveis para alguns

metais pesados. substâncias tóxicas e outros parâmetros estabelecidos para recebimento de despejos industriais relos sistemas pÚblicos de esgotos, no Estado

de

São

Paulo ,

na
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Suiça *, em Chicago e segundo sugestões de Braile (1966).
c) Substâncias que causam qosto e odor
Outros tipos de despejos que poderiam ser limitados,
sao os que contêm fenõis, que além de serem tõxicos a altas con
centrações, causam gosto e odor desagradável na ãgua, mesmo em
pequenas concentrações, e os que contêm outras subst?ncias pro
dutoras de odor. As caracterTsticas dos processos de tratamento das ETEs, bem como dos carros d'ãgua receptores, influencia
rão nas concentrações aceitãveis.
d) Despejos com pH alto
Um pH alto pode ser proibido condicionalmente,
quanto despejos com

oH

as circunstâncias. O fato

e.·toda.

baixo devem ser proibidos sob

e que

pHs baixos podem corroer os co

letores antes que alguma neutralização possa elevã-los a
veis inÕquos, enquanto pHs altos

t~m

pouco efeito corrosivo

n~

coletores. Outro fato ê que a maioria dos processos bio1Õgicos

e mais

resistente a despejos com pH alto do aue com pH

Usualmente o limite mâximo estabelecido situa-se entre

7"<.

bai~o·:
Q
-

{'\
'

l.J

1 o 'o.

e) Despejos com elevadas DBO e sólidos em suspensuo
Podem ser proibidos apenas condicionalmente.
elevadas de DBO podem constituir uma sobrecarga nos

Cargas

rrocessos

secundãrios das ETEs a ponto de dificultar o desempenho desses
processos. O mesmr pode acontecer com os decantadores
rios, quando

*~Diretrizes

primã -

as cargas de s5lidos em susnensao sio excessivas.

sobre as caracterTsticas admissfveis das aauas re
sidu~rias" - Suiça, Departamento Federal Interior.
l06F
[ xerocópia de tradução ~
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TABELA lO - LIMITES ~~XIMOS ADMISSTVEIS PARA DESCARGA DOS EFLOEN
TES LTQUIDOS INDUSTRIAIS NOS SISTEMAS POBLICOS DE ES
GOTOS.

I

Parâmetro

I

'Unidade I!NO Estado 1· Na Suíça 1,Em Chicago !sugestões
I
:de S.Pau1o 1
Ide Braile
!
I
I
I

pH*

(1)

I

1

l
I

1

(3)

(4)

I

5 'o

Temperatura
Oleos e gr~
I
xas
!mg/1
Arsênico
\mg/1
Câdmio
i mg/l
Chumbo
;mg/1
Cianeto
I mg/1
Cobre
: mg/1
Cromo VI
mg/1
Cromo total !mg/1
I
Estanho
lmg/1
Ferro
·: mg/1
Feno1
Img/1
Fluoreto
mg/1
Mercúrio
1 mg/1
Níquel
; mg/1
Prata
jmg/1
Sulfeto
I mg/1
Zinco
Img/1

(2)

-

Q

-

40

' n-

9,014,5- 10,0

; fi '5

!

3r'

100

() ' 2

o, 2
o, 5
o, 2
1 'o

o' 5
4, o

100

100

1 'o

o, 5

c' 5
1,o
o' 1

2 'o

5,o

10,0

lo, o
o '1
2 'o

'o
1 o' o
25,0

5 'o
2,o

50,0

15 , o
0,005

10,0

5,0

() ' 1

so,o
5 'o

2 'o
2,0

3

2, o

5, c

2 'o
r· ' 1

55

1 'o

30,0

0,01

65

1 'o
1,o

5,o

15 ;5 -,o, o

100,0**
2 'o

l5

'o

2 'o

I

FONTES: {1) GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO 42
(2) DEPARTAMENTO FEDERAL DO INTERIOR - SUTCA (rodapé p.104)
62
(3) THE METROPOLITAN SANITARY OISTRICT OF GREATER Cli!CAG0

(4) BRAILE, P.M. & LANTELME, S.P.L. 18
*Apenas para o pH existem limites m1nimos e mãximos.
** Sulfato
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A limitação das cargas elevadas de OBO e de sólidos em suspen
são dependerã apenas da capacidade das ETEs.
f) Despejos radioativos

Hã poucas informações sobre as limitações de despejos radioativos. Nos Estados Unidos, estes são regidos
pela
•Atomic Energy Commission Act" 74 , de 1954. No Rio de JaneiT~
a quantidade mãxima de material radioativo que pode ser lanç!
das nas redes públicas de esgotos estã limitada de acordo com
a Tabela

11.

6. 1.2.

Ou~~a~

con~~de~açõe~

Os regulamentos deveriam exigir que todos os coleto
fossem

res industriais ligados ãs redes pÚblicas de esgotos
dotados de instalações convenientes e de fâcil acesso

~ara

a-

mostragem e medição da vazão. Para isto poderiam ser utilizados poços de visita com a condição essencial de que os mesmos
estivesseM disponiveis tanto ã municipalidade ou empresa concessionãria, como
tes. Em

L~

ã indústria para monitoragem de seus

eflue~

Angeles, os poços de visita são previamente apro-

vados pelas chefias dos distritos sanitãrios, podendo os mesmos serem locados dentro ou fora da ãrea industrial. São cercados e dotados de portão especial com fechadura, sendo
das chaves

uma

fornecida ao distrito para acesso do pessoal au-

torizado pelo mesmo, a qualquer momento.
6. 1.3.

Cli~ula~

de

ob~~gaçÕe6

e

penatidade~

Devem ser inseridas nos regulamentos, pois ocasio nalmente algumas indústrias podem deixar de cumprir as determinações por nao atribuírem prioridades ao problema das âguas
residuãrias ou por negligenciarem premeditadamente. Tais clãu
sulas funcionam como eliminador de violações 73

1 0.7

TABELA 11 - PADROES PARA LANÇAME~TO DE DESPEJOS RADIOATIVOS NA
REDE POBLICA DE ESGOTOS
Núcleos
Radioativos

I

Descarga mãxima diãria
(microcuries)

Concentração
máxima
(pc/1)

2.50(1

l

X

8
1o

Carbono l 4

500

2

X

1 7

Sódio 24

100

6

X

10

Fósforo 32

100

5

X

10 5

Potãssio 42

100

9

X

C~lcio

100

3 X

10 6
10 5

Hidrogênio 3

4S

o

Ferro 59

1 ()

2

X

10

Cobalto 60

10

1

X

l

100

3

X

10

Zinco 65
Estrôncio 90 + Ytrio 90

1
1o

Rutênio 1 06

6

6

o6
6

4 X 1 o3
4 X 10 5

Cêsio 1 3 7 + Bãrio 1 3 7

1o

6 X 10 4
7 X 10 7

Cêrio 144

1o

3

X

4

X lO'-

Iodo 1 31

100

10 5
')

Rãdio 226

4

Tõrio 232

50('

5

X

10

Urânio 238

500

1

J(

1()6

F6NTE: BRAILE, p. M. 16
O

Decr~to

n9

P.~G8,

de OP./9/1976 do Governo do Esta-

do de São Paulo
infra tocontêm cláusulas de sanções aos
res 42 . Da mesma forma, o Decreto 11 [ 11 nQ 2. 721, de 04/3/1969,
do então Estado da Guanabara tambêm contém clãusulas de
dades 16

penal~
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No Anexo 2 deste trabalho são apresentados os

Pa -

drões de Qualidade e de Emissão para efluentes líquidos

ind~s

triais, no Estado de São Paulo, constantes no Decreto

B.4&8 ,

:ã citado.
6.2. O contrato municipal-industrial
A elaboração de contratos específicos e justos entre
as indústrias e a municipalidade ou empresa concessionirta dos
serviços de esgotos ê difícil de se conseguir. Isto

e particu-

larmente verdadeiro no caso de comunidades menores, onde

uma

única indústria pode desempenhar um significante papel na economia da comunidade.
contrato

Os acordos devem ser feitos através de um

assinado, contendo de maneira clara e precisa as responsabilidades e os compromissos da indústria, o que assegurará
res condições de um bom relacionamento entre esta e

1

melhomvnicip!

1idade. Quando alguns assuntos não são especificamente

cober-

tos pelo contrato, as possibilidades de ocorrência de
mas sao maiores 66 .

proble-

Para o bom cumprimento do contrato

e necessário

que

ele seja justo para ambas as partes e contenha cláusulas abordando os seguintes aspectos 73
a) Definição de prazo;
b) Disposições para revisões e cancelamento;
c) Definição dos limites

~e

quantidade e dos requisl

tos de qualidade dos despejos a serem aceitos para tratamento;
d) Definição de responsabilidade da

municipalidade

ou da empresaconcessionãria para tratamento
despejos;

dos

e) Provisões para adjudicação;
f) Taxas e tarifas.
a) Definição de prazo
Cada contrato deveria ter um prazo, mas a dificulda•
de é determinar sua duração devido a fatores econômicos.

~sis

temas públicos de esgotos são projetados com amortização

âos

débitos normalmente num período de

20

a

30

anos. A munici-

palidade ou empresa concessionãria dos serviços de
cessita da segurança contratual de que a indústria

e~g~tos

ne-

continuará

a manter sua porção dos custos de capital das instalações

de

tratamento durante certo período.
As indústrias por outro lado, poderão preferir

con-

tratos relativamente longos para evitar a necessidade de negociações com novos dirigentes, que normalmente sio substitu{dos
com as mudanças de governo.
b) Disposições para revisões e cancelamento
Os contratos poderiam conter disposições para revi sões

at~~•es

de negociações. As indústrias muitas vezes neces-

si-tam efetuar mudanças de processo, elaborar novos produtos ou
mesmo

ef~tuar

modificações nos níveis de produção, o que

nor-

malmente acarreta alterações na quantidade e qualidade de seus
efluentes. Portanto, os contratos necessitariam de
para tais

m~danças.

Neste caso, a indústria deveria

cláusulas
notificar

sua inteRção por escrito ã municipalidade com antecedência,

i~

formando inclusive o volume e as características esperadas dos
despejos com as mudanças a serem efetuadas, para que a

última

verifique a possibilidade de recebê-los em seu sistema. A muni
cipalidade poderã requerer o pré-tratamento e inclusive estabe
lecer um periodo experimental antes de conceder a permissão de
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finitiva.
As clãusulas para cancelamento

deve~1a•

permitir
lo~o

qualquer das partes desistir, após notificação a

a
prazo

(um a cinco anos).
Outro aspecto que deve ser considerado

ea

r i õdi c a ( de p r e f e r ên c i a , um a vez por a no ) da s taxas e

ta r'i f as

para os serviços de coleta, tratamento e disposição final
efluentes, de modo a cobrir o aumento dos custos de

P!

r~visão

dos

o~eraçao

e

manutenção e outras despesas.
c)

Definiç~o

dos limites dos de!pejos a serem aceitos p•ra tra

tamento
Os limites admissiveis da quantidade e das

carect~rÍ!

ticas dos despejos deveriam constar nos contratos se e•tes
tituirem problemas, principalmente quando alguns de seus

COA!

con~

tituintes fereM de natureza tõxica ou danosos aos coletores
ãs pessoa.s.

N~,sta

e

clãusula poderia ser requerido o p1"e-tratamen

to • s e ne c.e ss i r i o .
d} Definição da responsabilidade da municipalidade ou da empr!
sa

co~ç;essienãria

para tratamento dos despejos

O contrato poderia conter uma clãusula que
a

mu~icipalidade

libertarã

ou empresa concessioniria da obrfgaçio de a -

ceitar e t-ratar um despejo se este transtornar a operaçao
[TE ou se

re~ultar

num efluente inaceitivel para descarga

da
no

cerpo r•cel)to r.
e)

P~ovi~ões

As
·se a

para adjudicação
i~Üstrias,

grand~s

as vezes, podem mudar de local ou unir

complexos industriais. Conseq6entemente, o

t.-ato Jt04eria proporcionar a contingência acima e

con-

condicionar

l 1l

que a indústria primitiva permanecerá responsável por seMs compromissos constantes no contrato, a menos que a

municipalidade

ou empresa concessionãria aceite, num acordo escrite, a responsabilidade do novo proprietário. Com isto, os direitos e as

o-

brigações contratuais poderiam ser transferidos para o Ült1mo.
f) Taxas e tarifas
As taxas e tarifas, como os métodos usados para

suas

composições, deveriam constar no contrato municipal-industrial.
Considerações para cobrança das taxas e tarifas serio

d1scu~i

-

das a seguir.
6.3. Cobrança das taxas e tarifas

Quando uma municipalidade, ou empresa

concessionária

dos serviços de esgotos permitir a descarga dos efluentes llqul
dos industriais em seu sistema, deverã ser cobrada da indústria
uma taxa e tarifa justas pelos serviços de coleta, tratamento e
disposição final de seus efluentes. A sua determinaçãe é uma t!
refa difícil que envolve o conhecimento de muitos fatores e,para cada

municipalidade~

pode requerer um estudo particular.

O primeiro passo importante para o

estabelecimento

das taxas e tarifas para os serviços de esgotos e a

definição

dos requisitos da receita anual. O caminho a seguir pode

varia~

dependendo da utilidade da propriedade, dos regulamentos ou

da

politica local. Independente disto, na receita anual devem
incluídos 73 :

ser

- Custos de operaçao e manutenção;
Custos que proporcionam a amortização dos débitos para

mai~

res programas de capital adicionais;
- Custos adicionais de capital para reposição de peças e para melhorias não financiadas.
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Existem diversos métodos que podem ser aplicados para
se obter uma receita anual de modo a cobrir os custos acima men
cionados. Schroepfer 68 (1967)

cita alguns deles:

a) Impostos "ad-valorem" - i o método mais antigo. Baseia-se no
valor real da propriedade, incluindo bens verdadeiros.

r

ain

da o método mais usado nas comunidades norte-americanas:
b}

Método de taxas especiais - onde as taxas são cobradas

com

base no comprimento da fachada das propriedades. Também e usado como um método de pagamento da totalidade ou parte·

do

custo da construção dos sistemas de esgotos.
c) Taxas de serviço - são cobradas pelo uso físico real do sistema de esgotos com base nas características e volume

das

ãguas residuãrias, no número ou dimensões dos ramais de

esg~

tos, ou em funçaõ do consumo de agua. No Brasil, Muitas

em-

presas adotam a cobrança dos serviços de esgotos com base no
consumo de ãgua. Esta medida pode ser incorreta, pois alguns
estabelecimentos podem ter um abastecimento próprio e, conse
qUentemente, o volume dos despejos pode ser bem maior.
d} Contrato especialmente negociado com a indGstria - onde
bases são muito variadas, porém em alguns casos tem-se

as
empr~

gado o método do incremento (custo adicional).
e} Combinaxio de dois ou mais métodos antes mencionados - a com
binaçio de impostos, taxas especiais e taxas de serviço pode
repTesentar uma vantagem em relação a estes e outros métodos,
quando aplicados isoladamente. Os defensores desta idéia pr!
tendem oferecer um método justo na divisão dos custos

entre

os beneficiários que usam e os que não usam o sistema de esgotos.
O uso isolado de cada um dos métodos anteriormente ci
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tados, apesar de mais simples, apresenta seus inconvenientes:
No imposto sobre a propriedade nao sao mensuráveis o uso das
obras e nem os beneficios dela obtidos. O
do tem por base um

~nico

empr~go

deste méto

parimetro (a propriedade) e

pode

não ser justo nem para os usuãrios nem para as propriedades.
O método das taxas especiais oode também ser

injusto~

·pois

não leva em consideração o volume e as características
despejos. Este fato pode acarretar cobrança acima do

dos
devido

para uns e a menos para outros.
- A cobrança das taxas ou tarifas com base Ünica no

serviço

prestado também é imprópria, pois os usuários atuais do sistema podem pagar uma injusta proporção dos custos, que

em

parte representa um beneficio para a propriedade. Este método é ainda mais injusto quando os pagamentos são
para financiar novas construções ou

ampliaçõ~

uti1fzados

do sistema de

esgotos.
O método do incremento, usado para negociar o contrato

de

serviço com uma indústria, consiste em determinar a taxa

ou

tarifa com base nos custos adicionais ou no excesso, de acor
do com os quais se estima a diferença do custo entre um sistema combinado e o custo de outro sistema sem os efluentes in
dustriais. Este método é indefinido e não e suscetível de um
câlculo preciso, particularmente no caso de sistemas antigos.
Além do mais, pode mudar com o tempo.
Assim, para obtenção de taxas e tarifas justas, é re
comendãvel a combinação de alguns dos métodos mencionados. Por
exemplo, poder-se-ia recorrer ao imposto sobre a

propriedade

para cobrir os custos de capital e adotar taxas e tarifas

pe-

los serviços de esgotos para cobrir os custos de operação e ma

1l 4

nutenção, o que poderia resultar numa melhor participação

dos

custos tanto dos usuários como dos proprietários.
Muitos artigos sobre taxaçio ou cobrança das tarifas
dos efluentes industriais têm sido escritos e publicados. Cada
um deles apresentando um ponto de vista diferente. Normalmente,
esses trabalhos sugerem que sejam considerados não apenas o f!
sólid~

tor volume, mas também o fator carga (oeralmente DBO e
em suspensao e, algumas vezes, demanda de cloro). Também
sido sugerido a conveniência de se considerar a

tem

co~osição do~

esgotos sanitários na determinação das taxas e tarifas 6 B.
6.3. 1. FÕ~ulaó ba~eadaó na

quant~dade

e na qualidade

Alguns autores têm empregado fórmulas para a determ.!_
naçao das taxas ou tarifas ou têm recomendado o seu emprego
Estas sao apresentadas sob diversas formas porém, de

Maneira

geral, a Baioria delas leva em consideração a quantidade
qualidad~

e

a

(geralmente DBO e sólidos em suspensão) dos efluentffi

liquidas industriais. Exemplos destas fórmulas podem ser enco~
trados nos livros ou artigos de Besselievre 10 (l,S2); de Babbit 9 (1961}; de Imbelli SO (1968) onde e apresentada a fórmula utilizada em Nova York; de Bolton e Klein 12 (1971); no re~lamento de Los Angeles 67 (1972) e de Bradley 15 (1973).
A fÕrmula para o cãlculo das tarifas pode ser

estab~

1ec1da a partir de dois critérios, jã que os esgntos sanitários
têm concentrações de 080 e de sólidos em suspensao
ãs de uM grande número de indústrias 6 r:

inferiores

a - Baseada no excesso da concentração ou carga de residuo liquido industrial sobre a dos esgotos sanitários;
b - Baseada na concentração ou carga de residuo liquido industrial, independente dos esgotos sanitários.
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A titulo de ilustração de cada um desses critérios e
por consideri-los os mais interessantes.

~er~o apr@'e~tadas

as

fórmulas utilizadas em Nova York e em Los Angeles.
6. 3. 1. 1.

FÓJtmu.ta. u;t,(f.,(za.cia. em "Jova. YoJtk

SO

Baseia-se na cobrança de wma sobretaxa. segundo
crit~rio

(a), onde se considera oue as

concentraç~es

de sólidos em suspensão dos esgotos são iguais a 300

de

o

D~O

e

~g/1

e

350 mg/1, respectivamente.
A fÕrmula utilizada ê:
Os = CFV [(SS - 350) + (DBO - 300)]
onde:
os = sobretaxa ( $ ) ;

c

= custo por libra de poluente removido

F

=

fator

de

conversao de

m~/l

($) ;

par a 1b /1.0(}0

pe-3 ;

v = vo llURe de aguas residuãrias descarregadas

{pês cÚbicos) ;
(~/1);

SS =concentração de sÕlidos em suspensão nos despejos

350= concentração admissivel de SS (mg/1), abaixo da qual

nao

hã sobretaxa;
080= concentração da demanda bioquímica de oxigênio

n~

despe-

j o s ( mg 11 ) ;

300= concentração admissivel de DBO, abaixo da qual nao hi sobretaxa.
Para utilização desta fórmula no Brasil, bestaria se
efetuar a conversão das unidades métricas. a utilizacão
do cru.
zeito em lugar do dÕlar e a adoção das concentrações

admissi-

veis para DBO e sólidos em suspensao em nosso país, usualmente
consideradas como igual a 300 mq/1 para ambos. Assim, o

•r•

desap~receria.

fator

Para o restante dos efluentes com concentra

116

çoes de DBO

e

até os valores admissíveis para os esgotos

SS

pod~ria

sanitários,

ser cobrada as taxas e tarifas adotadas P!

ra estes.
FÕ~mula

6.3. 1 .2.

utilizada em

Lo~

~ngtlt4

sobreta~a

A fórmula se baseia na cobrança de uma
indústrias cujas contribuições
xigênio, sólidos

e~

dP

61

-

as

vazão, demanda quf•ica de. oor1q1~am

suspensao ou vazões de pico,

tos adicionais alim das taxas cobradas "ad-valorem•.

~

cus-

sobreta

xa i cobrada com base na manutenção total e n1s despesas de operação e de capital do sistema de esgotos, para prover a cole
ta, o tratamento e a disposição final dos efluentes.

t cobrada

anualm~nte

Sobretaxa

=

e expressa pela fórmula:

a (V) + b(DQO) + c(SS) + dM{P) - TAX

onde:

Sobretaxa

c

•alor anual da sobretaxa para tratamento aos despejos industriais, em dólares. Nenhum reembolso e
feito se resultar num número negativo;

v

=volume anual dos despejos, em milhões de galões;

DQO

• dascerga total anual da demanda quimica de oxigênio, em milhares de libras;

ss

=descarga total anual de sólidos em suspensao,

em

milhares de libras;
p

= vazão

de pico de um perlodo superior a 30 minutos,

ocorrendo entre 8:00 e 22:00 horas e

pela média de 10 vazões de pico de

deteMminada

significação~

xima dos resultados anuais, em galões por minuto.
Valores de "P" inferiores a 100 gpm sio considera
dos

A

igual a zero;

= vazão média, determinada pela divisão de

•yn pelo
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total de horas de operaçao anual ou P•'o perfGdo
de trabalho da indústria
por minuto (ver

=

a,b,c,d

ta~as

conv~rtido

ga,ões

e~

M);

de custo unitário adotadas anualsente, ba-

seadas no custo total projetado para cada ano
para coleta, tratamento e disposição fina

dos

despejos, em dólares por unidade de voluae ou de
carga ;

= fator de multiplicação, considerando o

M

au11ento

dos custos devido a elevação das vazões de
em relação i vazio midia (PIA). "Mw
la fórmula:

M

=

2,50

log

pie~

~obtido

pe-

(P/A);

= Taxa anual "ad-valorem", cobrada durante os

TAX

postos anuais do uso do solo ou

da

tm-

pr"opriecflcfe

utilizada pelos despejos gerados, em dólares.
Esta fórmula poderia ser utilizada substituindo

a

DQO pela OBO. Talvez pela maior facilidade de deterwinação
foi usada a DQO.
No sistema de ãguas residuãrias do Complexo Petroqu!
mico de Camaçari (COPEC), na Bahia, foi utilizada uma

fórmula

para a cobrança das tarifas onde são consideradas a vazao e as
cargas aftuais de DBO e de sólidos em suspensão produzidas pelE
indústrias.
Convém notar que qualquer fórmula deve ser usada coM
critério e que não hã nenhuma em que se possa confiar
obter resultados iguais sob quaisquer condições 9
6.3.2. Soluç4o do

para

Co~~tê conju~to

A utilização de fórmulas baseadas na quantida4e e na
qualidade das âguas residuârias foi um avanço considerivel

no
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estabelecimento de taxas e tarifas eqaitativas.

Verificou~e

que

elas não previam a maneira de taxar as prooriedades urbanas a1n
da não construidas e que se

bene~iciam

dos serviços de esgotos.

Tais propriedades deveriam pagar sua parte
to do

proporcio~el

ao cus-

de esgotos que melhora a totalidade da zona, con·

siste~~

vertendo-a em lugar habitável e onde se possa trabalhar.

justas

Com o objetivo de estabelecer taxas e tarifas
usu~r1os

aos

foi criado

e beneficiários dos sistemas 1e esgotos, em

~os

1948

Estados Unidos um comitê conjunto formado por

C~

-

~
mites pertencentes
a- Sociedade Americana de Engenheiros Civis ,

ã Secção de Leis Municipais de Associação Americana de Advoga dos, abrigando também representantes de outras seis

organizaçõ~

participantes, inclusive da Federação Americani de Controle
Poluição das Aguas. Este comitê, em 1951, publicou um

da

informe~

de eram apresentados princioios fundamentais para o estabeleci·
quais

mento de taxas e estruturas tarifárias justas entre os
tem-se 68,73,74 :

•A necessidade da receita total anual para uma

obra

de ãgua ou de esgotos, deverã ser paga pelos usuários e não

us~

ãrios (ou usuirios e propriedades), para os quais o uso, necessidade e beneflcio das obras são providos aproximadamente

em

proporção ao custo realizado para tornar possivel o uso e os be
neficios de tais obras .

'

"Co~sidera-se que as taxas e estruturas tarffirias

ra as obras de abastecimento de ãgua e esgotos devem
e eqüidade

P!

conseguir

mediante o pagamento por cada usuário ou beneficiá-

rio de uma justa proporção do custo total anual das or ·

r

requ~

ridas, e nao mais".
Ao enfocar o problema aoresentado pe1a declaração dos
principias do comitê conjunto, é necessário examinar os seguin-

tes aspectos que serao discutidos de acordo coM o trabalbc desenvolvido por Schroepfer 68 (1967):
-Montante anual da receita requerida;
- Contribuição dos usuários e beneficiários;
- Distribuição dos custos em proporçao aos benefícios e usos.
a) Montante anual da receita requerida

A receita anual requerida para obras de esgotos

pode

ser dividida, de acordo com a finalidade, no que for necessa •
rio para cobrir os gastos

de

operação, conservação e

e os gastosi fixos de cada uma das seguintes partes do

rep~sição

sistema

de esgotos:
- Sistema de coleta, incluindo estações de bombeamento;
-Sistema de interceptares;
- Estação de tratamento.
b) Contribuição dos usuários e beneficiários
procedim~nto

O informe do Comitê conjunto aponta o
das part&s imputáveis tanto aos usuários como aos
rios. A

r~comendação

e que

beneficiá -

as ãguas de infiltração estejam re-

lacionadas com a ãrea da propriedade, jã que não hã razão para
que estejam relacionadas com o consumo de ãgua ou com o efluen
te

corres~ndente.

O~

maneira similar, a nrovisão da capacidade

te das partes componentes das obras do sistema

suficie~

de coleta,

a

fim de atender a demanda futura e assim garantir a segurança e
o desenvolvimento das propriedades bem como o crescimento

da

população, deveria ser taxada com base na propriedade, jã

que

também seria icjusto impor esta obrigação aos atuais

usuários
com base nos efluentes produzidos. Segundo Schroepfer 68 (1967),
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a propriedade que ainda nao tenha sido desenvolvida é que deveria contribuir com a maior parte deste custo, visto que essa C!
pacidade seria destinada ã utilização pela mesma
Assim, a quantidade que seria distribuída pelas

posterior~ente.
pro~riedades

deveria decrescer com o tempo na mesma proporçao em que

o

•
uso

das obras fosse alcançando sua capacidade.
Ao usuário também ê recomendado que se cobre o

custo

de parte das obras. Uma parte dos custos do sistemi de coleta e
dos interceptores deveria ser cobrada pelo seu uso. A maior par
te dos

gasto~

fixos da estação e, em maior proporção ainda,

os

gastos de operaçio da estação deveriam ser atribuídos aos wsuãrios, jã que se originam do uso que eles fazem dessas obras.
c) Distribuição dos custos em proporção aos beneficios e usos
A determinação das partes proporcionais das obras

e

dos custos que podem ser imputados aos usuários e beneficfários,
pode ser efetuada com certa precisão durante o período de cens•
trução ou mesmo posteriormente. Assim, um sistema recém-constro]
do presta um serviço direto ãs propriedades e,
seus custGs

d~v.eriam

conseqaentem~nte,

ser imputados ãs mesmas.

No caso de interceptares, ê posslvel a determinaçio e
distribuição da porção do custo imputãvel ã propriedade

agua

de infiltração, capacidade futura, uso público, etc.) e da

ê imputável

~o

usuirio (esgotos sanitãrios, efluentes

que

líquidos

industriais).
No caso das estações de tratamento, suas diversas par
tes sao afetadas tanto pelo volume como pelas
das ãguas

residuir~as.

características

Os custos das estações de bombeamento

dos tanques de sedimentação estão relacionados

e

principalmente

com o volume. Ji nos processos de oxidação, o principal fator

e

1 21

o conteúdo de matéria orgânica, enquanto nos processos de

disp~

si ç ão f i na 1 dos 1o d crs os cus tos s ã o afetados pe 1o conteúdo

dos

sólidos. Analisando desta maneira cada uma das unidades das

o·

bras do sistema de esgotos, é poss1vel, em primeiro lugar, dis·
tribuir as diversas partes entre os usuãrios e

beneficiários

(propriedades), em função dos gastos que as mesmas originam.
Uma vez determinada a parcela que serã atribufda

aos

beneficiários, é possivel estabelecer um plano das taxas a

se·

rem cobradas aos beneficiãrios com base no comprimento da fren·
te da propriedade, da ãrea, ou do valor cadastral, sendo este o
mais u sua 1 .
A distribuição e"tre os usuãrios pode ser efetuada em
função do volume dos efluentes, do conteúdo da matéria orgânica
(representada pela DBO) e do conteúdo de sólidos em suspensão .
is~

A demanda de cloro, conforme a situação, pode ser empregada
ladamente ou em conjunto com o conteúdo da matéria orgânica.

Tendo em vista o propósito de se obter o procedimento
mais adequado na cobrança de taxas e tarifas para os usuários e
beneficiãrios (doméstico, comercial e industrial), ê indispens!
vel considerar o iSSunto como um todo e não simplesm-ente do

PO.!:_

to de vista de uma so classe.
Por último, vale repetir que para o

estabelecimento~

uma politica tarifãria justa a condição bãsica e essencial

e-

que tanto os usuârios como os beneficiirios contribuam adequad!
mente na produção da receita necessiria. Uma vez efetuada

esta

divisão eq6itativa, a distribuição entre os mesmos numa estrutu
ra tarifária resulta num detalhe simples, porêm importante.
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7. CONCLUSOES
O presente trabalho que constitui uma contribuição ao
estudo para recebimento dos resíduos líquidos industriais

pepolu~

los sistemas pÚblicos de esgotos com vista o controle da

çao das indústrias situadas nas ãreas urbanas, nos permite che
gar ãs seguintes conclusões:
1. O lançamento dos resíduos industriais nos sisteMas pÚblicos

de esgotos para tratamento conjunto e disposição final
corpos d'água receptores

eo

meio mais satisfatório para

nos
o

seu destino. Exceções hâ quando os sistemas não têm capacidade suficiente para recebê-los, ou quando os despejos

in-

dustriais são prejudiciais aos sistemas de esgotos, aos oro
cesses de tratamento ou ao pessoal que os opera.
2. Medidas de controle dos despejos na indústria podem

tornã-

los compativeis para o seu recebimento pelos sistemas de es
gatos e, muitas vezes, podem resultar numa economia através
da recuperação de materias e subprodutos, redução do consuempresas

mo de ãgua e das taxas e tarifas cobradas pelas
concessionãrias dos serviços de esgotos,

~ara

coleta, trat!

mento e disposição final de seus efulentes, sem contar

com

o aspecto positivo da redução da poluição na fonte.
3.

Nu~

estudo para adoção de uma política para tratamento con-

junto dos despejos industriais-sanitários. a cooperação indústria-município na prestação de informações necess;rias ao
seu bom desenvolvimento ê funGamental. t imoortante a manutenção da confidência dos processos industriais

confiados

ãs municipalidades ou ãs empresas concessionãr1as.
4. No projeto de ETE para tratamento conjunto,

e

recomendãvel

que os parâmetros para dimensionamento das unidades de tra-
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tamento sejam determinados em estação-piloto ou em laboratõ
rio e não os adotados para tratamento dos esgotos sanitã
rios apenas. Para isto, devem ser tomadas amostras propor cionais dos despejos industriais e sanitários.
5.

r

recomendivel que sejam efetuados levantamentos industriais

tendo em vista a caracterização de seus efluentes e avaliação de suas cargas poluidoras para o dimensionamento

das

ETEs, a verificação da necessidade ou não de pré-tratamento
e o estabelecimento de tarifas justas. O uso de indicadores
e~

de poluição para estes fins carece de precisão e requer

periência dos usuãrios, obtida através de estudos anterio res e confronto desses indicadores com os valores

obtidos

em cidades semelhantes, para se verificar a sua confiabilidade e adaptá-los ã realidade local. O pessoal incumbido de
efetuar o levantamento industrial deve estar

familiarizado

com todàs as fases do processo de fabricação industrial.
6. O contrato municipal-industrial para prestação de

serviço~

esgotos, além de justo, deveria cobrir um grande número

de

responsabilidades e compromissos assumidos por ambas as

pa~

tes, de maneira clara e precisa. Esta providência ajuda

o

bom relacionamento indústria-municÍpio e reduz a possibilidade de ocorrência de problemas.
7. O critério mais justo na elaboração de uma estrutura tarifá
r1a, é o proposto pelo "Comitê conjunto" norte-americano
em 1951. A utilização de fórmulas baseadas na quantidade

e

na qualidade dos residuos lÍquidos industriais, também, pode proporcionar uma tarifa relativamente justa, quando

man~

seadas por profissionais competentes em política tarifária.

124

BIBLIOGRAFIA

1. ALLEM SOBRINHO, P. - Equivalentes populacionais. São
CETESB, 1976. [Poluição das

~guas

Paulo,

- curso por correspon -

. I
denc1a.1.

2.

AMARAL E SILVA, C. C. -Abatimento de cargas poluidoras. ·são
Paulo, Faculdade de Saúde Publica/USP, 1972.

[Mate~ial

dl

dãtico da Disciplina Controle da Poluição do Meio III-mimeografado].
3. AMARAL E SILVA, C. C. - Indicadores de qualidade. São Paulo,

Faculdade de Saúde Pública/USP, 1972. [Material

didãtico

da Disciplina Controle da Poluição do Meio III - mimeogr!
fado}.
4. ANDRADE, R. D. - Corrosão de condutos de concreto para esgo-

tos: causas e remedios. [Trabalho apresentado no colóquio
"Durabilidade de Concreto Armado", IPT, São Paulo, 1972].
5. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TrCNICAS - Elaboração de
jetos de interceptares de esgotos sanitários;

pr~

P-NB-568 .

Rio de Janeiro, 1975. [mimeografado].
6. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TtCNICAS - Elaboração de
jetos de redes de esgotos sanitãrios; P-NB-567.

Rio

pr~

de

Janeiro, 1975. [mimeografado] .
7. AZEVEDO NETTO, J. M. & ALVARES, M. L. -Manual de hidráulica.
6a. ed., São Paulo, Ed. Edgard BHlcher, 1973, v. 2.
8.

AZEVEDO NETTC, J.

M.

&

HESS,

M.

L.- Tratamento de aguas re-

siduãrias. São Paulo, 1970. [Separata da Revista
9•

BA BB I T , H • E • & BAUM ANN , E • R• - A1 c a n ta r i 1 1 a do v

DAEJ •
T r a ta -

miento de aguas negras. Mexico, Ed. Continental, 1961.

125

10. BESSELLIEVRE, E. B. - Industrial waste treatment. New York,
McGraw-Hill, 1952.
11. BLACK, R. H. - Disposal of industrial wastes into municipal
sewers. {Trabalho apresentado ao Panel Discussion

Texas

Water and Sewage Works Association College Station,

Te-

xas, 1956 1
J

12. BOLTON, R. L. & KLEIN, L. - Sewage treatment;

basic princl

ples and trends. London, Sutterworth, 1971.
13. BOON, A. G. & BORNE, B. J. - Minimizing the problems

of

treatment and disposal of industrial effluent. [Trabalho
apresentado ã Conference on Preventing Industrial Pollution - Plenary session 5, London, 1971].
14. BOTELHO, M. H. C. & LYRA, P. G. - Interpretação das
ses sanitárias dos despejos industriais tendo

análi-

em

vista

seus tratamentos. São Paulo, Promon, 1975. [Trabalho

a-

presentado ao Ciclo de Palestras sobre Avanços TecnolÕgl
cos no Controle da Poluição

Industrial,

I~T,

Rio

de

Janeiro, 1975].
15. BRAOLEY, R. M. - Disposição dos efluentes industriais

nas

areas urbanas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE

ENGENHARIA

SANIT~RIA,

SANESP

79,

Salvador, 1973.

São Paulo,

1973. p. 73-79.
16. BRAILE, P. M. -Despejos industriais.

Pio de Janeiro, Liv.

Freitas Bastos, 1971.
17. BRAILE, P. M. - A politica de prevençao da poluicão das

a-

guas. In: CURSO sobre ooluição ar-ãqua; apostila. Rio de
Janeiro, Instituto Brasileiro de Petróleo,1975.p. 165-73.
18. BRAILE, P. M. & LANTELME, S. P. L. - Sugest6es para legisl!
ção relativa a lançamento dos despejos industriais na re

126
de pÚblica de esgotos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA E INOOSTRIA, 3Q, Rio de Janeiro, 1966. Rio de Janeiro, 1966.
19. BRANCO, S. M. - Alterações das caracter1sticas devidas ã

luiçio. In:

~GUA

- qualidade, padrões de potabilidade

p~

e

poluição. São Paulo, FESB/CETESB, 1969. p. 182-9.
20. BRASIL. Ministério do Interior - Potaria nQ 13 de 15 de ja-

neiro de 1976. Diârio Oficial da União, 23 jan. 1976
p. 1076-7.

21. COMPANHIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO

B~SICO

DEFESA DO MEIO AMBIENTE - Instruções gerais para

E

DE

aprese~

tação de projetos de sistemas de tratamento de aguas residuãrias.

São Paulo, 1976.

22. DEPARTAMENTO DE SANIDAO DEL ESTADO DE NUEVA YORK -

Manual

de tratamiento de aguas negras. 2a. ed.,Mexico, Ed.

Li-

musa - Wiley, 1969.
23. ECKENFELDER Jr., W. W. - Water quality
ticing engineers. New York, Barnes
24. ECKENFELDER Jr., W.W. &

ADA~1S

engi~eerin1
~

pra~

Noble, 1970.

Jr., C. E. - Design and

nomics of joint wastewater treatment. J. Sanit.
98

for

eco-

Eng.Di~

(SA 1): 153-67, 1972.

25. ELDRIOGE, E. F. - Industrial waste treatment practice.
York,

New

McGraw-Hill, 1942.

26. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY - Combined treatment of do-

mestic and industrial wastes by actived sludge. Washington, D. C., 1971.
27. EKVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY - Handbook
industrial wastewater.

for

moritoring

Washington, O. c., 1973.

127

28. FAIR, G. M.

&

GEYER, J. C. - Industrial water supply

waste-water disposal. In:

and

Elements of water

sup-

ply and wate-water disposal. New York, John Wi1ey, 1958.
p.
29.

FAIR,

528-53.
G. M.; GEYER, J. C.

& OKUN, O.

A.-

aguas y tratamiento y remociõn de aguas

PurificaciÕn
residual~s

de

.. Mexi

c a , Ed • L i musa- Wi 1e y , 19 71 . v . 2 .

30. FEDERAL WATER POLLUTION CONTROL AOMINISTRATION- The costd
clean water; industrial waste profiles; nQ 1: blast furnace and steel mills. Washington, O. C., 1967. v. 3,
31. FEDERAL WATER POLLUTION CONTROL ADMINISTRATION -

The

cost

of clean water; industrial waste profiles; nQ 5: petro leum refining. Washington, O. C., 1967. v. 3.
32. FEDERAL WATER POLLUTlON CONTROL ADMINISTRATION -

The

of clean water; industrial waste profiles; nQ 5:

cost
canned

and frozen fruits and vegetables. Washington, O. C.1967.
v. 3.

33. FEDERAl WATER POLLUTION CONTROL AOMINISTRATION -

The

cost

of clean water; industrial waste profiles; nQ 7: leather
taning and finishing. Washington, O. C., 1967. v. 3.
34. FEDERAL WATER POLLUTION CONTROL ADMINISTRATION -

The

pf clean water; industrial waste profiles; nQ 8 :

products.
35.

FEDE~AL

Washington,

cost
meat

o. C., 1967. v. 3.

WATER POLLUTION CONTROL ADMINISTRATION -

The

cost

of clean water; industrial waste profiles; n9 9:dairies.
Washington, D.

c., 1967. v. 3.

36. FEDERAL WATER POLLUTION CONTROL ADMINISTRATION -

The

of clean water; inorganic chemicals industry profile

cost

128

Washington, O. C., 1970. v. 3.
37. FOMENTO ESTADUAL DE SANEAMENTO

B~SICO

· Levantamento

condições sanitárias das populações urbanas do

das

interior

do Estado de São Paulo - sinopse. São Paulo, 1972.
38. FOMENTO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÃSICO - Técnicas

normas

e

de amostragem e de análises necessárias ã aplicação · do
regulamento de proteção de recursos hÍdricos

do

Estado

de São Paulo contra fontes poluidoras - Portaria

FESB

n<:> 4.

São Paulo, 1973. [mimeografadoJ.

39. GARBER, W. F. - Minutenção das redes de esgotos.Eng.sanit.,
..!_: 42-9, 1968.
40. GENDA, A. - Poluição: aspectos gerais. São Paulo, Faculdade
de Saúde Publica/USP, 1972.

(Material didâtico da Disci-

plifla Sanea•ento do Meio II - mimeografado).
41.

GEYER, J. C. - Tha efect of industrial wastes
plant operation. Sew. Wl<s. J.,

42. GOVERNO 00 ESTADO bE

S~O

-

9: 625-34,

1937.

PAULO - Decreto nQ 8.468, de 08 de

setembro de 1976: dispõe

sobre a prevenção e o controle

da poluição do meio ambiente. Oiãrio Oficial
!

s~t.

sewagt

on

do

Estado ,

1976. p. 4-18.

43. GOVtRttO DO ESTADO DE SAO PAULO- Decreto nQ 10.755 de 22 de
noYeabro de 1977: dispõe sobre o enquadramento dos

cor-

pos de igua receptores na classificação prevista no

De-

cr~to

aQ 8.468, de OR de setembro de 1976 e dã providên·

cias correlatas. Diário Oficial do Estado, 23 de novem bro de 1977.

p.

1-4.

44. GRDNINGER, W. -A fiscalização da qualidade da água com b1o
indicadores. In:

FUNDAC~O

IBGE - Recursos naturais, meio

129

ambiente e poluição. Rio de Janeiro, SUPREN, 1977. v. 2
(S~rie

Recursos Naturais e Meio Ambiente, 2).
indust~iais

45. GUIMARAES, F. P. - Os principais poluentes

[Trabalho apresentado ao Ciclo de Palestras sobre Avanço Tecnológico no Controle da Poluição Industrial, IHT,
Rio de Janeiro, 19751.
*

46. GURNHAM, C. F. - Industrial wastewater control: a te:x.tt>ook

and reference work. New York, Academic Press, 1971.
47. GURNHAM, C. F. - Principles of industrial waste treatfl'fent.

New York, John Wiley, 1955.
48.

HESS,

M.

L.

indust~iais

-Recebimento de residuos liquidos

na rede ~e.esgotos. São Paulo, CETESB, 1976.
das Aguas - curso por

(Poluição

cor~espondênc1e].

Re-1 at õr 1 o t.é c -

49. HIDROSERVICE ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

nico do plano diretor SANEGRAN: resumo. Rev. OAE,

37

(110): 32-95, 1977.

5O . IM BEll I , C • ; PRES SMA N, W. B • & RAOI LOF F , H• - Th e

indus-

trial wastes control program in New York city. J. Wat .
Pollut. Control Fed., _!Q: 1981-2021, 1968.

Sl. IMHOFF, K. -Manual de tratamento de aguas residuãrias.São
Pa~1o,

Ed. Edgard BlOcher, 1966.

52. IMKOFF, K.& FAIR, G. M.- Sewage treatment. 2nd. ed.,

New

York, John Wiley, 1956.
53 . I MH oFF

I

K•

I

MuLLER' w. J . & THI sTLETHwAy TE

I

D. K. 8 . - 'º'i!

posa1 of sewage and other waterborne wastes.

London

Bu t te rw o r t h , 1 9 7 l .

54.

JORD~O.

E. P. - Poluição das aguas: análise estratural

conjuntural. In: FUMDAÇJ:O IBGE - Recurso

naturats

e

~~~--------~~~~~

130

meio ambiente e poluição. Rio de Janeiro, SUPREN, 1977

v. 2. (Série Recurso Naturais e Meio Ambiente, 2).
55. JORDl\0, E.
E.
56.

P.; FERREIRA, R. Q. & MARCONDES, P. apud JOROAO,

p. 54

LEARY, R. D.
water

&

ERNEST, L.

A.~

Industrial and

dl>mest1cwast~

control in Milwaukee metropolitan district.

J.

Wat. Pollut. Control Fed., 39: 1223-31, 1967.
57. LOUREIRO, R. V. - Metodologia de efetuação de levantamentos,
visando a avaliação da carga poluidora dos resíduos
quidos industriais.

São Paulo, 1974. [Dissertação

11de

Mestrado - Faculdade de Saúde Pública da USPJ.
58.

LUND, H. F. -Manual para el control de la contaminacion in
dustrial. Madrid, Instituto de Estudios de

Adm1nistra-

cion local, 1974.
59. MARTINS, J.

A.

-Quantidade de líquidos a esgotar. Contri ~

infli~

buições per capita. Relação ãgua/esgoto. Perdas e
trações. Estimativas das vazões. Variações

de

vazão. Cur

vas tipicas. Determinação dos coeficientes para

cãlculo

das redes. In: SISTEMAS de esgotos sanitários. São
lo, Faculdade de Saúde Pública da USP/CETESB, 1973.

Pau~

p.

29-43.

60.

~EJIA

C. L.

~

El recibimiento de los resíduos

en los sistema municipales
1968.

de

industriales

alcantarillado. São Paulo,

(Dissertação de Mestrado - Faculdade de Saúde

Pú~

blica da USP:.

61. METCALF & EDDY- Wastewater enoineering: collection, treatment, d1sposal. New York,

McGraw~Hill,

1972.

62. THE METROPOLITAN SANITARY DISTRICT OF GREATER CHICAGO

·Se~

1 31

and waste control ordinance. Chicago, 1969.

~t

63. NATIONAL ASSOCIATION OF MANUFACTURERS apud SCHROEPFER,

G.

J. 6 8

64. NENEROW, N. L. - Theories and practices of industrial waste
treatment

Massachusetts, Addison-Wesley, 1963.

65. ROSKOPF, R. F. - A composité-grab of water

con-

po1lutio~

trol samr:ina. J. Wat. Pollut. Control Fed., 40: 492·8,
1 96 8.
66. SANDERS, F. A. - Decision factors:

or

separate industry

joint municiral waste treatment. In:

WASTE

I~OUSTRIAL

CONFERENCE, 23 th, Láfayette, Ind., 1968.

Proceedings.

Lafayette, Ind., Purdue University, 196R. v.2.,p.l021-8.
67. SANITATION DISTRICTS OF

LOS ANGELES COUNTY- An

ordinance

regulating sewer construction, sewer use aAd

ind~strial

wastewater discharges. Los Angeles, 1972.
68. SCHROEPFER, G. J. - Determinacion de imposiciones

das por servicio para efluentes industriales.

adecuaMinnea-

polis, Organizacion Panamericana de la Salud, 1967

[Separata traduz i da de Sew age a n d I nd u s t r i a 1

1,! as

te s , 2 3

(12): 1951].

69. SILVA, M. O. S. A. - Anâ1ises f{sico-qufmicas para controle das estações de tratamento de esgotos. São Paulo

CETESB, 1977.
70. VEAL, T. P. H. - The disposal of sewa9e. london, Chaoman &
Hall, 1956.

71. VEIT, M. A. -Determinação das caracteristicas dos esgotos
da

rede de coleta da regiãe metropolitana de São Paulo:

convênio GEGRAN/SEP/SANESP. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE

132
ENGENHARIA

SANIT~RIA,

79, Salvador, 1973. São Paulo

SANESP, 1973. p. 147-208.
72. VICTORETT!, B. A. - Dimensões do problema brasileiro da

p~

luição das iguas. São Paulo, CETESB, 1976. [Poluição d~
Ãguas - curso por correspondência].
73. WATER POLLUTION CONTROL FEDERATION - Joint

treat•ent

of

industrial and municipal wastewaters. Washington, D.C.,
1976.
74. WATSON, K. S. - Tentativas de una politica

nal coordinada respecto al control

mun1cipal-regi~

la contaminacion
de1 aire y del agua. In: LUND, H. F. 58 p. 251-82.
de

75. WOOORUFF, P. H. - An industrial waste sampl1ng

J. Wat. Pollut. Contro1 Fed.,

li:

progra~me.

1223-35, 1965.

76. ZAJIC, J. E. - Water po11ution; disposa1 and revse.
York, Marcel Oekker, 1971. v. 1.

New

A-1
ANEXO
Modelo de questionário para "LEVANTAMENTO INDUSTRIAL'

1. DADOS GERAIS

................................. " .......... .

Nome da indústria
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t
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Cidade
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I

t

t

t

t

I

t

t

I

t

1

I

1

I

t

e no processo

PRIMAS UTILIZADAS
1

I

I
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t

1

1
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I
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4 • ..DAD~ ste«E .D- COKSUMO DE ~GUA
Vol~&

..

un-sal. 4'tir1o ou horãrio de agua para fins de potabfli-

.. .., . .. ...
OrigeM: Rêde 9Üblica

Trataaettto: Tipo

e para as operaçoes industriais

..........

Rio

Privada

Capacidade
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FA CU~.l
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5. DADOS SOBRE OS DESPEJOS INDUSTRIAIS E

SANIT~RlOS

Volume mensal, diário ou horãrio dos despejos sanit.
e industriais

Regime de descarga

Tratamento dos desp

indust

Capacidade

I

t

I

I

I

I

••••••••••••

............ ' ........... .

Origem dos desp. e vazoes aproximadas
I

41

t
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I

I

t

I

t

f
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I

I

I
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I

I

I

I

I

I

I

I

I

.I

I

I

............................
Disposição final ........... . ' .....
Tipo

'

Disposição dos esgotos sanit.

f

I

f

t

I

I

t

t

I

I

t

t

I

t

f

t

I

f

I

f

I

I

t

I

I

I

f

t

I

I

f

I

f

.......................
coleta ...................................
Coletada por .......................

O local e servido por rede de esgotos ?
Amostragem: Local de
f

I

f

I

I

f

I

I

I

I

f

f

I

I

I

I

I

t

I

I

I

I

I

I

I

I

6. FLUXOGRAMA INDUSTRIAL

7. OBSERVAÇOES COMPLEMENTARES
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I

I

I

I

I

f

I

I

I

I

I

I

I

I

f

I

I

f

I

t

f

f

f

f

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

f
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ANUO 2

Regulamento do Estado de São Paulo no que diz respeito ã Clas
sificação das

~guas

e Padrões de Qualidade e d! Emissio.

1\ECRE'l'O M. J.t61. DE I DE
A·~..n

~['fEMBRO

Di lt':l

• ~~rulalft('nto da tAl .,.. t9i, de 31 de maio de 1976, 1111• •'-P6e
prt:v~e~o e o cen~ole ela polulç~ do mel• &Otbl•\e

_.,. a

.
PÁULO EOYDIO MARTINS. GOVERl'IADOR I>0 ESTADO DE SA.O
P A.tTLO. DO \.1.'10 da su:~.~ atrlb.aições lecais,

lleerct•:
Arttgt: 1.• - Ftca aprovado o

~rulamento, anexo lU) ~te t!ecftt4,
da Lei n.• OG7 de 31 da maio 4e li16, llue dispóe soon " pnvençAo • o coot.rGit 4Aa.
p..»u:tie . , meio ambiete.
Artlsc. 2.• - Este de-creto entrari em v~ nR dnta de a.. ,pu~f4.
Palácio c1oa B&nde1ran\a, 8 de setembrc de 191ô.
·

PACLO EOYDIO ltARTlNS
P..1bl1~,

na Ca.,a Ch11,

)lAJ'Ia

A~tsrJie.'l

Oor..rn.wn:

1t'l& 6 de ;~lf'mbro de 1no.
Galia:at, I>in:l!)&·a ~~ Ou~ 4lt Ato& do

A-4

ANEXO A QUE SE REFERE O DECRETO
N.o 8.468, DE 8 DE SETEMBRO DE 1976

·Regulamento da Lei n. 0 997, de 31 de M~i~ de 1976,, que Dl.•pôe Sobre
a Prevenção e o Controle da Polutçao do Meto Amb1entt'
Ttl'liJ,O

I

Da Prolt>ç.Oo do Mt'lo Amblenk
CAPtl'ULO I
Das Dlsposlçóe& J'rellmloares

Artigo p - o s!stPma de prevenção c controle da poh.tlçll.e do melo
a r.e.r regido na forma preri.sta neste regulamento.
Artllf(' 2.• F'lca proibido o lançamento ou a liberação de poluentes n•
'gua.s, no u OL no solo.
Arf.!iú 3. 0 - Considen.-se poluente toda " qualquer fonna de mathia
DU ~& le.nçP.àa ou .l~ra<.tl nas ó.guas, no ar ou no solo:
I - cr.Jltl int.eruldade, em quantidade e de concentração, em d•acordo
com os padrõea ().e emissão estllbelecidoe ne..~te regulamt>nto e oormu Mie clecor•
rentes;
U - com ear!I.CU'r*>tlCU !' condiç~ de lançamento OQ l1benlçio, e!D
clesaoordo cam oa padróo:le de conoicionam~oto e projeto e.ata.beleci.ctQe nu ma..
ambiente

maa

pa;.~a

preac:riç~.

lii - toe fontes de poluição com caracterlsticu de locatinçAo e utloo
ll?.açlo em de:;acoroo com oa re!erldoE padrões de coodiclona.meato e projeto;
lV com lntensldad~. em quMt!dade e de cono:ent.raçll.o ou coaa
earaeterl&ttcu que, direta ou indiretamente. tomem ou po.saam tornar ultTa•
p.r.ssávela os t>!l.d:ôu de qual!dade do meio ambiente estabele<:idoe neste JeiUlamento
e normas d~ <1ecc-rrentes;
V - que, ln<ie;:>endeutement.e de estarem enquadl"a.da. 1101 lne.iaol an•
ter1ores, tornem ou possam t.orna.r as água3, o a.r ou o solo lmpróprlca, noclvot
ou ofensivos à saucie; inconvenient~s ao bem estar público; danOSOJ &OI materitJa,
à ra.una e à !loru; preJudiciais à. segurança, ao w;o e gozo da propriech.de, bem como
à$ atividades normais da comunldRde.
Artigo 4. 0 _ São oonsideradas fontes de poluição toda.& e quaisquer
atividades, proces:~oo, operações ou disposJtivOII, móveis ou nlo que., independente~
mente de seu ca..mpú de a.plicaçio, lndu.:am, produzam ou posaam produzt.r a pooo
J•llçáo do mcJo amt!ent.e, tais como: estabelecimentos lndu.~triais, a~ e
Cf.rnerclais, Yeiculos automotores e con-elatos, equipamentos e maqulntnaa, e que{ ..
.ma de material ao ar livre.
CAPíTULO U
Da Competência

Artigo 5.0 - Com;JE-tE à Companhia Estadual de Tecnologia de Sa•
aeam.•nt.o Biwoo e de Defes::: de. Melo Ambiente - CETESB, na qualidi\Qe de ~
rt.o deletra.do 4o Governo do Ertndo de Süo Paulo, t. a.p!icaçi1.0 da Lei n.o ~'l. de
lll t:.l 11\aio de 11176, deste regult>mPnto e da.~ normas dele decorreutes.
Artigo ,,o - No eurdcio da competência. prevista no artlgo anl.erlor
Incluem-se eot.n a.s atrlbuiçôe-; da CETESB, para controle e pre3ervação do melo
Ambiente:
ee~a~•ecer

I -

fti\Çio •

fonte.' ti&

e t-xl'<'utnr planos e program3.S de atividades de pre.

controle da polutção;
II -

eletulll levantamentos, org3.lllzar e manter o eada.st.ra.mento de

polu'çà~

ru -

programa.r

t'

reali:>:ar coleta de amostras, exames de la.boraf.ó.o

J1ol ' lllll.iiles de le'lultsdoe, nt"C~sários à avaliação da. qualidade do referido meio;

IV - elaborar normas especiflcaçõ~ e 1nstruçõe.s técn!ca.s relativas ao
coatrole da po1u1çâo;
V - avaliar o de6empenho de equipamentos e proc~. de~>tinadoe

aoa fms date

artlg~;

&utor!U.r a Jn5tahçáo, const.ruçã.o, a.mpllação, bem eomo a ope.
r&eitl OU funCl')namento dll.S fontes de poluição de!inlda.s ne.;IA! regulamento;
VIJ - estuda: c propor uos Munlciplos, em oolabora.;io oom. oe 6ri408
eornf)«'tftltea do Estado, L'! norm;l.5 a serem ob.servadna ou lntrodu11l.t11\a DOI! PIP.noe
Dltet(lfq urbLU06 e reetona.a. DO tn:RrP:-.se do controle da poluição e da preser\'a.çflo do menclouado meio;
Vlll - flscn.llza.r a.s emL'o.'>Õe.! de poluente~> teltt.a I)Ol entidades públl•
~ o partieulu~:
IX - '!!etuar tnsp<'r6<:-s em estabelecimentos, Instalações e siBtemu
que cal.l8eln ou pos..aw causar a erni:;sào de po[uE'nte&;
X - efetuar eJtamE>.> em i1guas receptoras, e!luentes e reelduos;
XI - GOlici.tar • oolaboraçf.o de outras entid11.des, públicas ou part.l•
cule.rell, pe.ra. a obtençâo de infvrrun.ções 60brt! ocorrenciBs relntivas à poluição do
VI -

rt'terl® melo;

XII -

fixar, qua11do for o caso, condlçÕE'€ a eerem obsen-a.da.a peloe

eUueatte a rserem lanpi'J.OS Lfl,' rf'de.o; de csgot06;

·

x.m -

exercer a lisca:•?.açd.o e e.plicar

ff'tPtJaraen to;

XIV -

qu:tntJfj(;ar M

~arr•P5

l'..S

peoalldaó.ee prevlstaAI DIGte

p<>luid•ln., e fi:o::\r os 11mlt<-s dn.e ct.rgaá

perm:r,rlvtio por íontes, UOtl C<i.S"" de v.:.rro;; e dtferentc:; lança.meatOoS e ellli.s.ióe:i em
Wll D'l•llffio corpo receptor ou em uma mesma região;
XV - analiliar e I.Pf'Ova.r p!an01> • or~rama.s de tratamento e d.i.spO>oo
&JçA.o

44! -~_J~S.

T1TULO li
Da

Pol~

cba A&'uae

OAP1TULO I
Da Cla..,5lflcaç&.o cla.t

A~

.
ArtiiO 'l.o - AIJ álruB6 interiores liltu~~ co território do :!llt.ado, Pf-1'
Oa eleotoa ~ rewulammto, serão c.la.'>Sificadu &e"Wll • oe seautnt.ea 11801 ~
pondaraal.C.I;

· "

I - CL.o\SSE I - águiLS dtt;tinada.s e.o abMt.ec:tmento dom~~. eem
prev1o ou oom 3lm~e~ desirúe-cçJ.o;
li - CLASSE 2 - &.gua.; destinadM a.o abatitectmeoto doméstloo, após
tr:Ltaumto eoavenc:onal, ê. 1r"r'~:3çáo d<' hortallç3.5 ou pl:.n~ trut!fera.a e t. rocru.çáo de couU.to prl.mlu'io ú:la.t:i.çiw. tsqul-aql!át1co e mer;;ulho/;
W - OLASSE 3 - igu~ de~tmada.5 ao ab:ilbleclmento doméstico, a1JC»
trata.mento couvenc•onal, t. pr,t.en·açil.o ::!e oeue;s em a-raJ e de out.roe •mental
da Ca!Jna e da llora e l dessé.!dtnr,.. ção dt a.nim~l.ls·
IV - CUI...'H t - ~u"' dest.maón.s a.o' &ba.ste-ctmento dom6stlco, ap6i
t.rar&.Dietw.; ava.n~ajo, ou l naHp.çáo, il. harmonia p&iM.glstica, ao abas~
to I.Ddustr!al, 6> irr1!fa.çiQ e a ~~·o.s mf!:n06 e:usentes.
·
I l.o - t.lào bé !Jn~llllf''llc oo aproveitamento de é.cu.M de meibor
quallàaae ~m usae meru:Jt. ~· ~tnte~. de::.cte que tai.'i UoSOi or.o prejudiquem a
qua.lld!óúe eatatel~Ga pan e.'~.l' •((UM.
t :t.o - A tla•.lii••ca..·ãc de que trata o pre.sent- artJgo poderi abraa•
ge1 paru :JO totall~toce o• eo:e..-:ió de ál!ua, dt!vendo e d.ec:ret.Q qu. efetuar o ea..
qtadramW'.to delln.ll aa !X'IHO• lur.ltf'S.
.
Artigo 1.<' - O en(\l Adnune-nt.o ~e um corpo <1e !gu&, em qualQuer
etaue, nA.: levu! .,ti :ou~ a cx:stenc1u eventual de parámetr01 fCIIrt. 401 l.l'ml·
tu pre't'is'..rA pe.ra & c.-..se r'!fer:c~ deyld.o & condições natural.>.
A.ctli(> S.o - Não s<.rl\(. ob)eto de er.~ua.drament.o nas ol~ cflslte
reguhuneu~ os c:o.rpva de ague. pro;et..ct~ para t.la.tamenk> t tn.Dsporte
de
t.gua.& re-i.d td. lA!.
P•rãg!'l.fc M..ll'( - O.• pro;etos de que trata este artigo delerlo sn
l!uhmet.1d.lll ~ aurova.~ da Cl.'J ESB, que defin.:.cé. l.anlbéiU a qualldade
dO
Lr&~to

-'luente.
CAPITULO Il
Del.

p~

SEÇAO 1

Do6 Padrões de Qualidade

Artllrl) 11 -

de enuente5.
t.ea.
\ei

~,

Naa

i&VM

uat.aóos.

d.e Ola.sae 1 ulo .serlo tdera.doa ~.W.

Art1~ 11 - Nas tgr.u de Cluse 2 n'-o poderio ~r lançad.OI efkl~
tratado..., q\&e P!'fJ\oW<,ucw sua quallda4t pehl, ILltu&çáo dGI RG1W1•

IDI&ll::O
par~tro.

ou

- - - - ·r;:;

'flio..Jl~,
l'1r1ualm61~au:,nw:

a) m&..en4's tlutuartu, i.Dcludlve espu.::nu

b>

auc.~>i.à:-.cla.; so!~.lt

C)

au~t4l!Cl&a

em

~ ~tur~

hextt!l8;

que e<.nn:niquem

go&to

oo odor;

d) DO G-t.:O de S\ibl:t6ncla.s potenclalmeote prejudic1ai:s. &ti Of liJn11
tee mixiDI"' WJAixc r••.ador~ :
1 • .a.m6ala - 0,5 mgp de N <cinco décimo de D.'llllgrama de NttN)•

aêDio

í)UI

::ot~)

i~;

- 0,1 ~11 <um décimo de mHIRrama por lltro)
D.\f\0 - 1.0 IJ\ill tum mJILgrama por litro)
Cáclmill - 0.01 mg:l (um centésimo de m!llgrama por litro)
Oru.I.K: (~) - 0,05 mgll <c.lnco centkimos de miligrama.

e.

Ol&Dc&a -

2,

J.

4.

.ATii~niec

Ror:

1,2 ll".f.ll (dois décimos de núhgnuoa por Utro),
1,0 mrJ\ (um miligrama. por litro)
Oh1unbo - Cl,l lllg 1 <um aec1mo de mlllgnuna por Utro)
SI. Estanho- 2.0 mg!l (doi.s miligram86 por lJtro)
10. hnóis - 0,(\Çl mgjl ,um milé5imo <k miligrama por litro)
11. Fluor - 1,4 mg 1 1 <um miligrama. e quatro décimcs por litro)
12. Mercúr.io - 0,002 mg/1 (doiS milt>.!llffiOS ce llllllgu.ma por litro)'
13. Nitrato- 10.0 m&'l de N <dez 1rul\grama~ de Nlt.rogf-mo por lltTO)
14. Nlt.rlto- 1,0 mg;l de N tum miligrama de Nltro~ênío por lltrot
16. &elêDio- 0,01 n,lg/1 tum cen~esimo de mlllgrama por litro)
US. Zinco - &,0 m"1 I (CU1e<o mil:grliJTlu por lltro>
l t - Prolo\t;l.o de preeenç,.. de co~antcs a.rl.ll·ilu!l que n~o &ejam zoe..
mov.. ela ~r pc~ do cOttgulac;l'I.J. 'C'<I<mt'nto•;:,v o fLltrnçlo conv•nclnnal.s;
III - Nl\mero 1\.t:lls ProváH·l tNMPJ de oolltorme.s até 6 000 telnc:o
mU\, leMo 1.000 (11111) o llmitl' pnrn 06 de ongem tec.d, em 100 ml (cem mlliht.rosl, pa.ra IK>~-~ (o1tento. por cento) de, pelo m~o;;. 6 <clnco) &mostras colh1du,
num perlodo de n.té 5 fcincol semMas coa~cutiva.s;

'1. Cobre L

fV - Uema<Jda Bioquf:nlca ~ Oxigênio (080) em 6 (CinM) d1U,
a 20"C (VInte graw Celstus1 em qualquer u.mo:;t:-a, até I) mg/1 (cinco mLiigrama.s
por Ulro);
V - Ox!g~nlo DL~ol\'ldo tODl, em qulllquer amOEtra, não lnrerlor a
6 mc/1 ~tnco mlllgrattlab por l.Jtrol.
Artigo 12 - Nas é.&uus de Cla..•se 3 n!ío poderl!.o ser lanço.doe enuen ..
tes, mesiTI() tratado.~. que preJUdJq;u:rn sua qualidade pela a.Jteraç:i.o dOii r;e~:IJJ.ntes
parAmetro15 O!l valores:
! -

VlHUrtlmen'e

:1\C'-<c'fliC·.~·

materia.J.S tlutu~nteli, tnclw;!l'e ~puma. nA.o natura!e;
bl aut>.stàncias soluv<'ls t'm hex8na;
c) aubliL.ànociB.S que comllruquem gOtSt.o ou odor;
4) no ea.so de substiulc1w; po•.enchümente p~judlc\als. r.tt os Umltea
&)

mAximos .!_bal~ reJacion&d06:

A-6

Am6nia -

1.

0.5 llli/1 de N Ce\nco dklmol

~

ml.llinm& de Nitro.

1111'0)

2. Anênlco - 0.1 D'lgll cum décimo de m!IIIJMI.Ina por 11~)
3. Bé.rio - 1.0 mg/1 (um miligrama por litro)
4. Cé.dmio - 0.01 mg/1 Cum centé.-;lmo de m.1llgnma 'POr litro)
•· Cromo ct.otal) - o.o~ mg/1 <cinco eentéslllltJt de mut&nom&

por

011Uleto - 0.2 mg/1 <dois dêclm05 de miligrama por Ut.:'o)
Cobre - 1,0 mg/1 <um miligrama por Utro)
Chumbo - 0,1 mg/1 cum decl.mc de mili(JJama por lltTOl
t. Estanho - 0,2 mgtl (dol.s décimos dl' ""''.\grama por litro)
10. Fenóis - 0,001 mg/1 <um milésimo de n. .rama por llt.ro)
11. Fluor - 1,4 mgtl C11m miligrama e quu::·o d~lmos por ntroY
12. Mercúrio - o,ocn m~'1 <dol.s mllési1nos de miltgmma por Utro)
13. Nitrato - 10.0 mg/1 de N Cdez mlllgre.m~ d.e Nltrosênio por litro)
14. Nitrito - 1.0 mg/1 de N <um miligrama de N:trogênlo por llU.Y.
15. Selênio- 0.01 mg'l (wn centésimo de mlllgrama por Utro)
16. Zinco - 1.0 m&J I (cinco mlllgramllS por Utro);
U - ProlbiçA.o de presença de corantes a.rtlficial.s que não sejam ~
nvela par proe~ d~ OO&.!flllaçáo. se"dia:~:iltaçl!.o e faltraçã.o, eonven-::ionais;
!U - Número Mal3 Provl\vel CNMP) de coli!orme3 até 20.000 (Tint,e
mU), aendo ~.000 <quatro mil' o limite pnra os de origem feeal, em 100 ml (telll!
D11.lWtros), p.ilf& 110'1. (Oitenta por ~to\ de, ~lo menos, 5 (cinco) &m05traa c<>lhldU num penodo doe t.U 5 (cinco) semana.<~ consecuUva,;
IV - ~manGa Bioqulmie!\ de Ox.tgênio CDBO), em 5 Cclnco) dla.!, r.
:ai>"' <vinte graus Ct-\sau.~l, até 10 mgil Cd~ mlllgramu por Utro) em qualqu!'t' d.IA.
V - Oxigênio Di.-.6olvldo <OD), em qualquer amost.nt.. n.1.o ln!edo: a
4 mg/1 (quAtro mlllgramaa por litro).
· Art1go IS - Na.s águas de Clas;e 4 nAo po<'lerAo 8eT l~ ennent~. mesmo trata~os. que prejudlquem rua qualldade pela e.lteraçãe doi aeruin\ef
•ahr~ ou condiÇ()efl:
6.
'l.
8.

te ausentn:

I -

ma.~la.la

nutu&IJtes, l.oclusln espumas

n~o

natW'all l'1nualmtzw

n m -

odor e 116pecto - não objetive!e;
P'enóis; até 1,0 mg l (Um m.lllgrama. por Ut.l'o);
IV - OXIgênio Di~olvldo (00), liUperlor & ~.6 msn Cclnco ~
fe ml~ma por Utrol em qualquer amOfltra.
§ 1." Noe ca.s~ das águn.s de Ola~ 4 po&sulrem lndices d1! eeU"'
formn !IUJ>eriores aos valore.o~ milxim05 estabelecid08 para a Cias:!e 3, poderão
e'u ser ut1llzadaa para. abas~imento público, somente se métodos especiala ele
tnt.amento !o.rem utilizados, a fim de garantir aua potabilização.
I i.• - No ca.so du águas de Cla.s.se 4 serem utllíza&u para ~
cimento pdbllco, apLicam-se .011 mesmo.~ limites de concentra~ para rob.stAn.
cl~ potencla.lrnente prejudlc.al$, estabelecidos, para a.s 1\BUM de Clii.Sfiell 2 t
uaa al1nea.s "d", ~os incU!oe I dos artigos 11 e. 1~. dest.l regulameato.
t 3.• - Para as águM de Classe " vl:nndo a etendfl' neceMlctadea
d-. Jusante, a OETESB poderá eatabelecer, em cada ce..so, llmttea a serem ~
cac. pua l&nça.mento de cflrgas polwdoras.
ArtJgo 14 - Oe Umlt€6 de Demanda Bioqutmica de Oxigênio (000),
estabelec.ldos para
Cl~ 2 e 3, poderão ser elevados, essa o estudo de au..
todt!puraçlo do corpo receptor demonstre que Cl8 teorel'l minim<lS de Oxigên!l1
D~lvtdo .(00) p~vtst.as não serão desobedecldo6 em nenbum ponto Qo mesmo.
aaa condiçôea <ll'itk~ de vazão.
Artlgo 16 - Para 08 e!elt06 de6te regula.rnento, ecnsldere.m -~ •Vlr-o
tuo..lmente A.u.sente.s" teol"e6 desprez.lveia de poluentes, ca.bendo i. OE1'ESB, quan..
dl) ~. quantificá-los euo por caso.
Artigo 16 - 06 métodos de anAlises devem 11er os tnternaelonal•
mente aceitos e especilkad011 DO St&ndard MethodsN, (llt1ma ed1çio, salvo «X'
co!".61.ant& de normas ~1eaa Já a.provadaa pela As.soclaçã.o BnWlwa c1e
Normu Téc:.nicaa (ABNTJ.

a.

•s

M

Sl!)ÇAO

Dos Padrões

n

de ~

ArtJgo 17 - Os e!iueute! de qualquer natureza soment-e poderlO llet'
nu ãguaa lnterlore.s ou eo:;teira.s, superficiai.s ou aubterránea.s, situadas
no tenitórl.o c1o Estado, desde que não sejam w..~i1erad06 poluent-es, na forlllA

tan~Jid(l&

llotabeleclda no artlco S.o deste r~ulamento.
Parê.gra!o único - A. p~ente c11!poslçli.o apllet~~-&e &OIS lançamento~
feitas. d\retamente, por fonte ele polu1çà.o, ou lndlretamen~. atra·.,éa de c&nall•
caçOei JMlbUca.s ou prlvadu, bem eomo de outro dlapot;lt.ho de l.ranspor~>e, pró.

prio ou de tercel.ros.
ArUro 18 - Os etlurntes de qu:llqllff fonte poluldora som4'nte pod ...
r1o Ml' l&nça.doa, direta. ou lndirl!ta.mente, nu coleções àe água., de.Jde QIM ob~
cleçam t.a Niuintes oondiç6es:
1 - pH eotre li,O tc1nco lnt.elrCM') e g,o (no'>'fi lntelros):

n m -

temperatura Interior 11. 40"0 (quarenta graru Cel4lu.s):
ma.teria~ .sedimeutáveis aú 1,0 ml!l (um millUtro por Utro) tla1
te&te de uma hora em cone imho!f' ;
IV - aubstáncia.s solúveis em hexa.na at.é 100 mg[l (cem mlligr~
a»r
, ..
V - DBO 5 dla.B, :lO"C no máximo de eo mg <sessen t a nungramas
por Utro}. Este limite somente poderá ser ultrap!I.S5ado no CII.SO ~ "fluente de
1U.tema de tratamento de água.a residuàri!I.S que reduza a carga. poluidora em
Urmoa de DBO 6 dias, 20"C do despejo em no mlnlmo 80% (Oitenta por cen•
k

utzo>;

to);

n

VI - concentrações mâximas dos .setfUlntes ps.rf\metroa:
a) .A.rsénico
- 0.2 mgll <do\3 décimos de t;llilgTama por litro}.
~> Dário - 1,0 mg/i (em co nliligrar.·.as por ~tro);
a) Boro - 6 o mg/1 (cinco mmbram.u por litro);
·~) Câdmio ,...: 0,2 mg/1 (dol.s décimOs de miligra.m:~. por lltrol ~
eJ OhUlnl:'o - 0,5 n1g/l (c\nco décblos de miligrama ~ Utro)2
f)
Cianc-.o - e; mg/l (dois déci.Jn06 de mJllçama por litrcn:
I) Oobrt - 1,0 mg/1 (um miligrama por Ut.ro)~
11\l QJ:Qmo bexavaltnte - ll,l lllYl Aum d~lmQ de m.lugrama por

A-7

f)'

OromC tota1

ll E&t&nlio k)

Pen.ll -

-

(,.0

&.0 ll"Jn (a'.DeO m.IUgnma.t per lltri:>Jl
mel· (quab'o mlll(p"a.ln!U por litro):

U mc/1 tónC'O décimo. de

m111~a por

Jlt1:oJ ~

2

t)

m>

Ferro 10IOve! <Fe +) - 11.,0 mg/1 (quinze m1~ 9fJ'I
P\uoretoa - 10.0 lll311 <óez mlliir&.lna. por llt.ro> ~
I
Manp.n~

+> -

l,Q mg/l <um mUigTBm& pot l!trc»';
<uru cer.u&mo de m111:rr~~.m.a por liltl:o);

o>

Mercllrio -

solúvel <Mn
0.01 mg l

p)

N\quel -

2,9 ma 'i <dol.s m.tllgrl6r..J8.b por l1t.ro1;

11.)

l!m>J

Pnt.t.a. - O,tl mg/1 \c1ob een~ at •1\lllrr&.ma P« ltro)';
SelêD.Io - 0,0! mi/1 (doiA centé~o. c· m.tllgro.ma por !itro>a
I) Ztnco G.O mg/l t cinco mlligruna.s po, llt.ro),
vn - out.ra.a aubst.Ancta.,. pot~nCla:ment.e preju(ti(;la.isl. em eoo~·
traç!lal mixlmtl3 a :.erem tix:oda.s. para ca:ia c~o. a c.rlUrlo da ~,;ETESD;
• VIU - Jeg:lmt dt lançan.ent.<J contin·.1o di! '4 I v1IIte e QU!L..r'O) borU
Cl)

r)

pcll' ai&, oom vt.rill~ má.xil:u& de 'azão de 60".4

(c.inqoonte. por oellto) d& tuio

boriria .nédia.

f 1.0 Além de obedtcereru aoe l1mlte.s deste &rUgo, os efluent-es
nAo poderão OOllf«\r ao oorpo t\leept.or c&.racterlstku em caaconio com o ea-

que.drt.menl.o do mesmo, na Cla.~ihcaçJ.o elAS Ague.s
t 2.• - Na hipótese de !ante de pol:.Uçil.o ~&.dor!. de difereu.Q!Ie
despejoa 011 em~ IDd.IY1dual1zad05. oe 11m.~ coru;~a.ote6 desta r~llme'll~ào
aplicar-ae-ão a cada IUD de6tea, ou ao OO!lJunt.o ~ t. IW.stura, a crit/..'11o c».

.~.

,
f 3.• - ll:al cuo de etluer.t. oom maiA d~ uma subst!Dd.n 'DOtenoo
· elalment. prejt:dk:la.!, a CE:T'ESB poderá ~uzir 01 reBpeCtivoe limit.ea i.nd.lvldua1&,
Da ~ <1o número de subitància.s p.-esent~.
ArQao 19 - O. 4fflue.nteos de quaiquer font~ polu!don. smn«U;e podlrl<' .er lan~os em SJ.s~.emr. públlco de e&iOtG provido ~ Mt&çic ele vaw,..
JDeDt.o, H obeàeee~m
segulnte11 cor.dlçôes:
I - pH entn 6,0 (cinco mteiro.s> • II,D (n<>ve 1n\elro8) 1
O - temperatura lllfenor a 40"C \quareota lfl'&~ C!tl.:lt~);
m - ma.t.e-na.ll> aed.imentá,·ets abal:w de Ul ml/l (de& m!JUitrOI J)Of

u

DUo) em prova 4e Mdimenta.çlo de I <urua) hon em coooc lmhofh;

IV - lllb&ti!l<"lM IOiú\eir; em bexana IQler.ores a 100 wtll (cefJl
IDiJiirt.mu por llt..ro> ;
concent.rfl,('óe,a máxlll,a5 dos seguin~ J)1JJ'lmetr0!!:
Ara&nico - 6,2 mg/l <dol.B décii •. os rte rnllig:ra.me pa- U:tro)l
b) Cádmio - 0,2 IT.i/l !dOIS déei.m011 d• miligrnmr. por litro):
C) Chumt-.o - 4,5 mi:fl (CillCO décunoa de m!lJsram& 'j)Ol' litro)!
d) Qanet.o - •~ mg/1 <dou décimos de mllien.rna por llt.loJ&
V -

a)

e)

f)

Cobre - l,o mg/1 <um mll\gra.ma por l:ltro);
..,
Cromo he~eavalo:nte - 0,5 m"/1 lc1nOO déel.moe de I'JliUp-.ma por

C) Cromo total - 5,0 mg;1 (Cinco rn!Ugrama.a por u~ f
b> E.Maoho mg/1 \quatro mll!griU!la.& por Utro>
O Ferro GOI6v.i (fe2+) - 30,0 D'\811 (trln~ miligT1l.matJ poc liti'Q)
J) P'enol - U ms/1 temco millgu.mu por litro)
\) Fluoreto - 10,0 mg/1 <des INII~ÇlWTIU por litro)
I) l.lereúrio - 0,01 mg/1 1wn eentér.uno c!e mUlgratoa p?l 11b'Ct
lftl Níquel - 2.0 mg/1 \dou! m.i1lgra.me.s por litro)
D) Pr.la - 1.1 mg/1 \um décimo de mllign.ma por litro)
o) Sel~ruo - 0.2 m.c/1 (doiS décimos de m.lllgrama por lltz-G.
p) Sulfeto - 50.0 m.&Jl lcmquenta m1liiTamll.1 por Utro)
q) Zinco - G,t m&ll (einco mlllgnrnlloi pot litro);
VI - outru substinelae potencialmente preJudlc\P.ia em oonoentre."
eõel mlximu a serem fixadu, para eada caA;O, a critério <ja CETESB;
VII - regime de lançamento continuo de 24 (vinte • quatro) horaa
W dla eGnt ~- máJUma 4e &Q% lcinquenta por cento) da ~ bcr&c1a
~
mt pluviais em t~ualquer quantidade:
.EX - despejoa que Clf.usem ou )Xlli."aJ7. -.usar ob6tru~l.o 1'liQ rede Gil
~ 1Dter1erincia oa própria operação do sisteQla de esogotOG.
t 1.' - Para • slat~ pt'lblleos de ei{otce de:;prov1dOB de eltll(~
ct. tn.tetrlntio, Ml'lo aptlcáve111 oa padróea de em.tullo prev16t.aa no ~ U, a
crl~r• ü <;ri'ESlS.
I
No auo de óleoe biodearl\dtheis de orliem an..lllla.l ou ~
, tlll. o 'ftlt.w fixado Do lneilo IV deste a.rtll{o poderl. s.er ultrapaS!I'ldo1 tbulndo a

•.o

'guaa

a.• -

. 01:'1E59 o aeu n.Jor para cada cuo, ouvido o órrlo nsaponeável pelA
to l&at.ern. loc&l. ~ trt.t.e.ment.o de •,ot~.

o~ro.QiO

I 1.' - Na biDÕt•e de lonLe de polull;'lo .., a401'11 fu! d.tfttren~ dle·
!Qdf'Ytch.wllaadoa. 011 llmJtf!l eonat 11.11t~ des•a regula.m61.1tar,áo a;;>llct:u'-H-&o a
oada um deles, ou ao COilJunto ap6e m1stur&, a crttél.·t.o ca CETESn.
f '·' - A. n.z!o e ~pectlva carga orv:UUca., 11 &erem NCeb4da~ p&•
Jea l'lati!!IUI5 p\lbtleol de e&ilOlolô, fic~m condicicnadas ê. capackl.adi do 11atema
t&lotA11lte,.
pejo~

