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RESUMO 

A demanda por água crescente tem demonstrado que o reúso planejado da água é um tema 

importante, atual e que a finalidade é a conservação do recurso. No Brasil essa prática deveria 

ser mais comum e ser utilizada em esfera maior de empreendimentos, por conta das grandes 

vantagens que o sistema de reúso pode trazer, além da redução dos custos, o mais importante é 

a diminuição dos desperdícios ao nosso recurso primordial. O Tratamento proposto 

primeiramente seguiu a etapa de sedimentação para redução da quantidade de matéria orgânica 

e de sólidos em suspensão, em seguida passou pela etapa de desinfecção com UV –C para 

eliminar qualquer tipo de contaminação por agentes microbiológicos. Pelos benefícios que essa 

tecnologia pode proporcionar, dentre eles o baixo custo com reagentes químicos e de contribuir 

para a gestão da indústria principalmente quanto ao consumo de água e redução dos 

desperdícios, torna-se uma alternativa viável no processo produtivo. No que se refere a 

desinfecção com lâmpada UV-C, o sistema de tratamento manteve resultados esperados quanto 

a parâmetros físicos: remoção de cor e parâmetro microbiológico: eliminação de E.Coli. 

Através da análise dos resultados, levando em consideração algumas falhas no manuseio, 

parâmetros como cor teve redução de 70,85% e valores de pH obtiveram redução, podendo ser 

explicado com relação ao aumento da temperatura, a presença de salinidade foi quase nula nas 

amostras do efluente, potencial de redução (ORP) aumentou nos testes, a resistividade foi 

indiretamente proporcional aos Sólidos Totais Dissolvidos (TDS). Pretende-se com os 

resultados obtidos que os valores estejam de acordo com o que dispõe em legislações 

pertinentes quanto à qualidade do efluente para reúso, e que possa servir para a melhoria dos 

processos na indústria e como referência para posterior expansão em indústrias frigoríficas da 

Região Norte, bem como a proposta de implementação, para que a redução do consumo de água 

possa ser replicada neste setor como um todo, trazendo benefícios ambientais, econômicos e 

sociais para todas as partes envolvidas. Mediante o exposto, o presente estudo tem como 

objetivo analisar a qualidade da água servida após passar pelo tratamento de desinfecção com 

lâmpada de luz UV-C. Da mesma forma, avaliar os parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos do efluente. 

 

 

Palavras-chave: Análises, reúso, tratamento de efluentes industriais, desinfecção, indústria  



 

ABSTRACT 

The demand for soaring water has shown that the flated water reuse is an important, current 

theme and the purpose is a resource conservation. In Brazil, this practice should be more 

common and used in the larger sphere of enterprises, because of the great advantages that the 

reuse system can bring, besides reducing costs, the most important is the reduction of waste to 

our primary resource. The proposed treatment initially followed a stage of sedimentation to 

reduce the amount of organic matter and suspended solids in stages by disinfection with UV-C 

to eliminate any type of contamination by microbiological agents. With regard to disinfection 

with UV-C lamp, the treatment system maintained the expected results regarding a physical 

parameter: removal of control and microbiological parameter: elimination of E. coli. By 

analyzing the results, taking into account some errors in the handling, parameters such as color 

had a reduction of 70.85% and pH values obtained reduction, being able to be explained in 

relation to the increase of temperature, the presence of salinity was almost null in the samples 

of the effluent, reduction potential (ORP) increased in the tests, the resistivity was indirectly 

proportional to the Total Dissolved Solids (TDS). It is intended with the results obtained that 

the values are in accordance with what is available in pertinent legislation regarding the quality 

of the effluent for reuse, and that can serve to improve processes in industry and as a reference 

for further expansion in the Region's refrigeration industries North, as well as the 

implementation proposal, so that the reduction of water consumption can be replicated in this 

sector as a whole, bringing environmental, economic and social benefits to all parties involved. 

Therefore, the present study aims to analyze the quality of the water served after undergoing 

the disinfection treatment with UV-C light bulb. In the same way, to evaluate the physical, 

chemical and microbiological parameters of the effluent. 

 

Keywords: Analyzes, reuse, treatment of industrial effluents, disinfection, industry 
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INTRODUÇÃO 

 

A demanda por água crescente tem demonstrado que o seu reúso planejado é um tema 

importante, atual e que a finalidade é a conservação do recurso. Em outros países, essa prática 

já é consolidada, por ser uma ferramenta útil para o controle das perdas e dos desperdícios, além 

de reduzir o consumo e a produção de efluente (CETESB, 2010). 

No Brasil essa prática deveria ser mais comum e ser utilizada em esfera maior de 

empreendimentos, por conta das grandes vantagens que esse sistema de reúso pode trazer, além 

da redução dos custos, o mais importante, a diminuição dos desperdícios ao nosso recurso 

primordial.  

Como não há legislação específica para reúso de efluentes industriais em esfera 

estadual, obriga-se a considerar a legislação federal como preponderante nesse estudo. Incluso 

nessa temática, de acordo com a Resolução CONAMA Nº 54 de 28 de novembro de 2005 

existem dois tipos de reúso, o direto e o indireto. Quando a água utilizada em alguma atividade 

humana é descartada no meio ambiente, e novamente utilizada em sua forma diluída, define 

como sendo indireto. Já o reúso direto, é definido como o uso planejado da água residual 

conduzida ao local de utilização, sem lançamento ou diluição prévia em corpos hídricos 

superficiais ou subterrâneos (BRASIL, 2005). 

O reúso da água para fins não potáveis tem sido impulsionado no mundo todo, por 

conta da crescente dificuldade de atender a demanda que é cada vez maior de água para o 

abastecimento público doméstico, da escassez frequente dos mananciais ou mesmo pelo 

comprometimento da qualidade adequada desse recurso. No Brasil, especificamente na região 
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metropolitana de São Paulo, esse problema atinge proporções alarmantes, e que tem acarretado 

prejuízos pela diminuição das vazões de seus rios, e à manutenção da qualidade de suas águas 

com níveis elevados de poluição (PHILIPI; ROMÉRO; BRUNA,2004).  

Segundo WEBER, CYBIS E BEAL (2010) foi instituído a cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos como um instrumento de gestão no Brasil a partir da implantação da Lei Nº 

9.433, de 1997, que veio a corroborar para tomada de ações planejadas de reúso de águas 

residuais, conceito este praticado há muitos anos em todo o mundo. 

O Brasil caminha lentamente na direção da sustentabilidade já adotada mundialmente, 

principalmente no que se refere ao uso inteligente da água, ao controle ambiental e 

consequentes vantagens socioeconômicas. (TELLES e COSTA, 2010). 

Nas últimas décadas verificou-se uma grande mudança na maneira como as empresas 

estão trabalhando. Além das preocupações com os processos de produção e tendências de 

mercado, as mesmas passaram a se preocupar também, com o impacto que causam ao meio 

ambiente (MARTINS et al., 2013). 

O uso de efluentes para abastecer o setor industrial com água de reúso tem como 

objetivo fins benéficos, pois pressupõe a utilização de uma água de qualidade inferior à potável, 

mas que seria descartada sem qualquer utilização, e que se constitui uma alternativa mais 

aceitável para que sejam satisfeitas demandas menos restritivas quanto à potabilidade e 

qualidade (WEBER, CYBIS, BEAL, 2010). 

A sociedade precisa se conscientizar que as vantagens de se produzir sustentavelmente 

são para todos, desde o indivíduo à sociedade, do país ao planeta. Para o setor industrial os 

principais benefícios são a redução dos custos de produção; aumento da eficiência e 

competitividade de mercado, diminuição dos riscos de acidentes ambientais, melhorias nas 

condições de saúde e segurança do trabalhador, na imagem da empresa junto a consumidores, 

fornecedores, poder público, mercado e comunidades internas e externas, mais acesso a linhas 

de financiamento, melhoria do relacionamento com órgãos ambientais e com toda a sociedade, 

enfim, produção mais limpa e sustentável é o caminho a seguir pelas empresas do futuro 

(PACHECO, 2006). 

Mediante o exposto, o presente estudo tem como objetivo analisar a qualidade da água 

servida após passar pelo tratamento de desinfecção com lâmpada de luz UV-C, passando por 

etapas, desde a retirada da matéria orgânica através da sedimentação e após com a desinfecção 

com UV, sem adição de reagentes químicos por isso de baixo custo, com intuito de reutilizá-la 
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no processo produtivo da indústria. Da mesma forma, avaliar os parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos do efluente e demonstrar a eficiência desse tipo de tratamento.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1   EFLUENTES INDUSTRIAIS  

 

 O desenvolvimento industrial nas últimas décadas tornou indispensável o tratamento 

de efluentes industriais devido a seu alto potencial poluidor principalmente a carga orgânica. 

Um tratamento bem realizado é capaz de minimizar impactos ambientais e conservar 

ecossistemas, além de preservar a qualidade do corpo hídrico.  

O progresso no setor industrial é um dos principais responsáveis pela contaminação 

das águas, seja pelo descuido no tratamento de seus rejeitos antes do lançamento nos corpos 

hídricos, seja por acidentes cada vez mais frequentes que geram sérios impactos ambientais aos 

ambientes aquáticos.  

Com a legislação ambiental cada vez mais rigorosa, é importante a busca por 

melhorias, optando por tecnologias mais limpas que contribuem para evitar o desperdício dos 

recursos naturais e proporcionar tratamento adequado para os resíduos, reduzindo 

significativamente os impactos ambientais (RATTI E PASSIG, 2007).  

Águas residuais do processamento de produtos animais, bem como as geradas em 

laticínios, matadouros e curtumes, são poluidoras, podendo conter gordura, sólidos orgânicos e 

inorgânicos, além de substâncias químicas que podem ser adicionadas durante as operações de 

processamento (MATOS, 2005). 

O setor cárneo nacional, sofreu acelerada expansão na criação e consequentemente no 

aumento do despejo de resíduos provenientes de sua produção (PACHECO,2008). O Brasil 

possui um dos maiores rebanhos bovinos comerciais do mundo sendo um dos países líderes nas 

exportações mundiais de carne, correspondendo a 33% deste comércio (ANUALPEC, 2010).  

 

1.2   CENÁRIO DA PECUÁRIA 

 

A indústria frigorífica pode ser considerada como estratégia social, econômica e 

cultural mais adequada para manter o bem-estar das comunidades, porque é uma atividade que 

pode, simultaneamente, garantir a segurança de sustento diário para a população, além de ser 

um negócio rentável mundialmente (FAO, 2016). 
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Em relação à suinocultura (ABIPECS, 2011) e à avicultura (UBABEF, 2011), o país 

também é reconhecido como um dos principais produtores e exportadores da carne. De acordo 

com Mapa, 2015, foram abatidos 2.416.774 bovinos, sendo que 26,3% dos abates ocorrem no 

Estado de São Paulo, seguido de Mato Grosso do Sul com 21% e Rondônia com 18,2%, 

conforme Figura 1.  

 

15,5%

21,0%

13,1%

26,3%

18,2%

9,2%
9,3%

12,1%

9,8%

4,7%

6,1%

4,2%

8,9%
9,7%

2,6%

5,5%

3,4%
3,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

Mato
Grosso

Mato
Grosso do

Sul

Goiás São Paulo Rondônia Minas
Gerais

Pará Tocantins Paraná Rio
Grande do

Sul

Maranhão Bahia Acre Espírito
Santo

Santa
Catarina

Roraima Amazonas Sergipe

Rebanho

% Reb. Abatido

Fonte: MAPA/SIGSIF-2015

Figura 1 - Percentual dos animais abatidos por Unidade da Federação-2015 

Fonte: MAPA, 2015.  

 

De acordo com a defesa sanitária, em 2015 a base da economia do Estado de Rondônia 

foi liderada pela produção de carne bovina e pela produção de leite. O Valor Bruto da Produção 

Agropecuária (VBP), de 2005 até setembro de 2015, registrou que o Estado arrecadou mais de 

30 bilhões de reais nos últimos 5 anos. 

O Patrimônio Bovino e Bubalino conta com R$ 14.013.599,830 reais, o que foi gerado 

nesses últimos anos e continua a crescer nesse setor (IDARON, 2015). A exportação do 

Agronegócio no ano de 2015 apontou os seguintes índices: para carnes de 57,23%, para grãos 

33,15%, totalizando 90,38% de toda exportação do Estado voltada para esses fins econômicos 

(MDIC – SECEX, 2015). Conforme dados agropecuários do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística- IBGE, em 2014 o Estado conta com os seguintes valores dispostos na Tabela 1. 
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Tabela 1- Qualitativos relativos ao rebanho bovino no Estado de Rondônia em 2014. 

Nº de Habitantes em Rondônia 1.748.531 

População de Bovinos/Bubalinos 13.404.122 

Propriedades Rurais 124.732 

Proprietários de Bovinos  94.593 

Proprietários Rurais com Bovinos  91.602 

Média de Bovinos por Propriedade 146 

Rebanho Per Capita 7,7 

80,2% das Propriedades possuem Área de até 100 hectares 

65,86% das Propriedades possuem Rebanho com até 100 cabeças 

75% das Propriedades tem base econômica na Agricultura familiar 

Fonte: IBGE, 2014. 

 

Na Tabela 2, estão relacionados os nomes das empresas responsáveis, a localização do 

município e a quantidade de bois que são abatidos por dia pelos principais frigoríficos em 

funcionamento de acordo com Serviço de Inspeção Federal (SIF) em atividade em Rondônia, 

sendo que 8 frigoríficos estão paralisados por falta de regularização.  

 

Tabela 2 - Relação de Frigoríficos com Sif em Atividade em Rondônia. 

Nº EMPRESA MUNICÍPIO CAP ABATE/DIA 

1 Minerva S/A Rolim de Moura 1000 

2 Total S/A Rolim de Moura 800 

3 JBS Friboi Porto Velho 500 

4 Tangará Ji-Paraná 700 

5 JBS Friboi Vilhena 1500 

6 Distriboi Cacoal 350 

7 Frigon Jaru 1500 

8 JBS Friboi São Miguel 1000 

9 JBS Friboi Pimenta Bueno 700 

10 Marfrig Chupinguaia 1400 

11 Frigomil Pimenta Bueno 300 

Total 9750 
 

Fonte: IDARON, 2015. 

 

1.2.1   Sistema Produtivo  

Em relação ao abate de bovinos, as instalações completas envolvem as etapas 

principais apresentadas na Figura 2 (FRONZA, 2004; PACHECO e YAMANAKA, 2006). No 

abate de bovinos, o processo produtivo envolve as etapas de recepção dos animais nos currais 

de espera; condução e lavagem dos animais; atordoamento; sangria; esfola e remoção da 
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cabeça; evisceração; corte das carcaças, refrigeração, cortes e desossa; e estocagem/expedição 

(SENAI, 2003; PACHECO e YAMANAKA, 2006). 

 

Figura 2 - Fluxograma do processo produtivo de abate de bovinos por etapas. 

Fonte: Adaptado de FRONZA (2004); PACHECO e YAMANAKA (2006). 

 

O curral é o primeiro setor da cadeia produtiva da indústria, local em que recebe e 

acomoda todo o gado que chega de caminhões boiadeiros e que será abatido. Recomenda-se 

que os animais sejam mantidos nos currais de espera por pelo menos 24 (vinte e quatro) horas 

em descanso, jejum e dieta hídrica (SENAI, 2003).  

Posteriormente, o gado é lavado com água clorada por meio de aspersores. A lavagem 

dos bois, dos currais e caminhões consomem grandes volumes de água, por isso a quantidade 

de efluentes gerado é elevado para a linha de descarte, denominada linha verde. Junta-se a esta 

linha os efluentes da bucharia. Esta linha de descarte apresenta alto teor de matéria orgânica, 

devido à presença de esterco bovino (OLIVEIRA, 2014). 

Após a linha verde, na linha vermelha recebe os rejeitos dos processos de abate dos 

animais que compõem as etapas de insensibilização, sangria, esfola (retirada do couro) e 

desarticulação, apresentando como principais produtos finais as carcaças de acordo com o 

padrão de qualidade, que seguem para as câmaras de refrigeração para posterior expedição 

(PETERLINE, 2012). 

Os efluentes líquidos provenientes das etapas do processo produtivo devem ser 

conduzidos para a Estação de Tratamento de Efluentes da indústria (ETE) (SENAI, 2003). 
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1.2.2    Uso e Consumo da Água 

O consumo de água em indústrias é influenciado por vários fatores: capacidade 

produtiva, condições climáticas da região (determinarão as quantidades de água consumida nos 

processos), disponibilidade hídrica, métodos de produção, idade da instalação (indústrias mais 

novas utilizam tecnologias mais modernas, com equipamentos menos suscetíveis a paradas e 

manutenção), as práticas operacionais e cultura da empresa e da comunidade local (MIERZWA 

E HESPANHOL, 2005).   

O volume total de água utilizado por animal varia entre os abatedouros e depende do 

layout da empresa, do tipo de animal abatido, das técnicas de abate e do grau de automação. 

Em abatedouros com processamento de carne e graxaria, o consumo é de 3 a 6 m3. t−1 

(tonelada) de animal abatido (SENAI, 2003). 

Segundo UNEP (2000), 80 a 95% da água consumida em matadouros se torna efluente 

que contém elevados níveis de matéria orgânica, devido ao esterco, gorduras e sangue. O 

efluente também pode conter elevadas concentrações de sais (sódio), fosfatos e nitratos, 

provenientes do esterco e conteúdos estomacais.  

Algumas características gerais em relação ao consumo de água em indústrias 

frigoríficas e abatedouros, revela que cerca de 50 a 70% da água utilizada possui uso dependente 

de práticas de operações, como limpezas e lavagens dos animais, produtos e higienização 

(OLIVEIRA, 2014). 

Os procedimentos de limpeza são os principais responsáveis pelo elevado consumo de 

água em frigoríficos, pois os pisos devem ser lavados e sanitizados com frequência durante o 

dia. A água consumida nas operações de limpeza e lavagem das carcaças representa mais de 

80% da água utilizada de efluente gerado (ENVIROWISE, 2000 apud KRIEGER 2007).  

A Figura 3 apresenta a distribuição do consumo de água em diferentes áreas de 

processos em um abatedouro de suínos.  



20 

 

 

Figura 3 - Distribuição do consumo de água em abatedouros. 

Fonte: ENVIROWISE,2000 apud KRIGER 2007. 

 

 

A seguir na Tabela 3 estão dispostos alguns tipos de unidades, correspondendo o 

consumo de água gerado por cabeça de boi. 

 

Tabela 3- Consumo de água em abatedouros e frigoríficos. 

Tipo de Unidade 

Consumo 

(L/cabeça) Fonte 

Abate 1.000 CETESB,2003 

Completa 

(abate,industrialização 

de carne, graxaria) 

3.864 CETESB,2004 

Abate 500 - 2.500 CETESB,1993 

Abate + 

industrialização da 

carne 

1.000 - 3.000 CETESB,1993 

Abate 389 - 2.159 IPPC,2005 

Abate+graxaria 1.700 UNEP;WG;DSD,2002 

Abate 700 - 1.000¹ Envirowise;WS Atkins Environment,2000 

Nota: ¹ - uma referência de boas práticas (um "benchmarking") 

Fonte: QUARTAROLI, 2009. 

 

O consumo de água do processo produtivo estudado foi estimado no ano de 2014 em 

14.253,34 m3mês
-1

 como mostra a Tabela 4. O volume médio estimado por animal abatido foi 

de 996,74L. O maior volume de água consumida ocorreu no Curral, que representou 36,28%, 
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seguido dos setores Bucharia 19,81%, Abate 18,14%, Triparia 9,47 %, Transporte 7,73%, 

Miúdos 5,31%, Desossa 1,02%, Subprodutos 0,79%, Expedição- Embarque de Carne com Osso 

0,76%, Expedição - Embarque de Congelados 0,39% e Expedição de Couro 0,28%. O consumo 

de água do Curral foi o dobro do Abate. Provavelmente isto ocorreu devido às especificidades 

do setor, como as práticas de lavagem e dieta hídrica dos animais e lavagem do setor 

(OLIVEIRA,2014). 

 

Tabela 4 - Consumo médio mensal de água do frigorífico estudado.  

Setor Consumo Médio de Água (m3mês
-1) 

Transporte  1.105,01 

Curral 5.186,04 

Abate 2.593,02 

Bucharia 2.831,84 

 Triparia  1.354,19 

Miúdos 759,13 

 Desossa  146 

Expedição - Embarque de Congelados 56 

Expedição – Embarque de Carne com Osso  109 

Subprodutos 112 

 Expedição de Couro 40 

Total 14.253,34 

Fonte: Oliveira, 2014. 

 

Conforme a Tabela 4, o consumo mais elevado de água foi observado no setor do 

Curral, sendo de 5.186,04 m3 mês-1, o menor no setor de expedição de Couro que foi 40 

m3mês
-1

.   

 

1.2.3    Características do efluente 

O efluente de matadouros possui uma grande carga de sólidos em suspensão, 

nitrogênio orgânico, com uma Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) em torno de 4.200 

mg.L−1 dependendo do sistema de abate (AGUILAR, 2002). Com a legislação ambiental cada 

vez mais exigente, obriga-se que os efluentes industriais sejam tratados antes do descarte, para 

evitar problemas ecológicos e toxicológicos sérios ao meio ambiente (PASCHOAL E FILHO, 

2005).  
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Estes efluentes caracterizam-se principalmente por: Alta carga orgânica; Alto 

conteúdo de gordura; Flutuações de pH em função do uso de agentes de limpeza ácidos e 

básicos; Altas concentrações de nitrogênio, fósforo e sal; Teores significativos de sais diversos 

de cura e, eventualmente, de compostos aromáticos diversos (no caso de processos de 

defumação de produtos de carne); Flutuações de temperatura (uso de água quente e fria).  

Desta forma, os despejos de frigoríficos possuem altos valores de DBO5 (Demanda 

Bioquímica de Oxigênio) e DQO (Demanda Química de Oxigênio), parâmetros utilizados para 

quantificar carga poluidora orgânica nos efluentes, sólidos em suspensão, graxas e material 

flotável. Fragmentos de carne, de gorduras e de vísceras também podem ser encontrados nos 

efluentes (FIESP, 2005). 

Portanto, juntamente com sangue, há material altamente putrescível nestes efluentes, 

que entram em decomposição poucas horas depois de sua geração, quanto mais alta for a 

temperatura ambiente. Os efluentes de graxarias, também apresentam altas DBO5 e DQO. O 

sangue tem a DQO mais alta de todos os efluentes líquidos gerados no processamento de carnes, 

sendo o valor bruto em torno de 400g. L−1 de DQO, aproximadamente 200 g. L−1 de DBO, e 

uma concentração de nitrogênio de cerca de 30g. L−1  (CETESB, 2006). 

A Tabela 5 apresenta dados das características típicas dos efluentes gerados por 

matadouro e frigorífico de bovino.  

 
Tabela 5 - Características físico-químicas de um efluente frigorífico de bovino. 

Parâmetro Valores médios  Valores limitantes 

pH  7,03 ± 6,24 – 7,85  

DQO (mg/L)  5.398 ± 3.979 – 7.125  

DBO (mg/L)  2.763 ± 2.035 – 4.200  

Sólidos Suspensos (mg/L)  1.271 ± 284 – 2.660  

Nitrogênio total (mg/L)  71,7 ± 54,7 – 99,8  

Fósforo total (mg/L)  71,5 ± 53,9 – 91,7  

    Fonte: Adaptado de AGUILAR et al. (2002). 

 

Na Tabela 6, observa-se a caracterização de efluentes líquidos de 

matadouros/frigoríficos reportada na literatura.  

 

 

Tabela 6 - Caracterização dos efluentes de matadouros/frigoríficos bovinos. 

Parâmetros Referências 
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 DQO (mg.L 
-1 )  

Sólidos suspensos 

(mg.L -1 ) 
 pH  

Nitrogênio 

total (mg.L -1 ) 
 

 1100 - 7250  300 – 2.300  6,5 - 7,3  90 - 150 Manjunath et al. (2000) 

2000 - 6200  850 – 6.300  6,3 - 6,6   - Caixeta et al. (2002) 

7685 1.742 7,3 1.057 Cassidy e Belia (2005) 

 -  2.100 – 6.300  6,0 - 8,0  3.000 

Pacheco e Yamanaka 

(2006) 

4672 1.403  -  - Li et al. (2008) 

 

Destaca-se nestas caracterizações da tabela 6, a variação da DQO de 1.100 a 7.685 

mg.L-1 e do Nitrogênio total de 90 a 3.000 mg.L-1. 

 

1.2.4   Impactos da Pecuária 

A produção de bovinos em todo o mundo irá beneficiar um crescimento na demanda 

por produtos de origem animal. Por conta disso, vai continuar a gerar emprego e segurança 

alimentar de milhões de pessoas, mas as políticas e investimentos específicos para reforçar o 

seu papel produtivo e social são necessários. A posição importante como um exportador do 

setor pecuário em todo o mundo foi alcançada, em grande parte, acompanhado de 

consequências ambientais. 

A produção a longo prazo pode ser insustentável se não forem tomadas as medidas 

necessárias, porque os impactos ambientais estão reduzindo a produtividade e o crescimento 

está condicionado à expansão da fronteira agrícola sobre os ecossistemas naturais. Esta 

expansão requer uma abordagem sustentável para evitar o aumento da pressão sobre os recursos 

naturais e do meio ambiente (FAO, 2016). 

A seguir na Tabela 7, estarão expostos os principais agentes e produtos que são gerados 

através dos processos industriais da atividade frigorífica e seus impactos ao meio ambiente. 

 

Tabela 7- Processos específicos da indústria frigorífica. 

Água 

Caldeiras 

Produto: vapor 

Combustível Emissões atmosféricas (MP) 

Produtos químicos Resíduos sólidos (cinzas) 

Eletricidade Ruído 

Água bruta 
Sistemas de 

Tratamento de 

água 

Produto: água tratada 

Produtos químicos Resíduos sólidos 

Filtros/material filtrante  

Eletricidade  
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Gases refrigerantes 

Sistemas de 

Refrigeração 

Produto: frio/refrigeração 

Água Emissões atmosféricas 

Óleo lubrificante Efluentes líquidos 

Eletricidade Ruído 

Óleo lubrificante 

Sistemas de ar 

comprimido 

Produto: ar comprimido 

Eletricidade Óleo usado 

Filtros de ar Filtros de ar usados 

(Água p/resfriamento) Ruído 

Água 

Torres de 

resfriamento 

Produto: água fria 

Produtos químicos Emissões atmosféricas 

Eletricidade Efluentes líquidos 

 Ruído 

Efluentes líquidos brutos 
Sistemas de 

tratamento de 

efluentes 

Produto: efluentes líquidos tratados 

Produtos químicos Emissões atmosféricas 

Água Resíduos sólidos 

Eletricidade Ruído 

Metais, peças 

Oficinas de 

manutenção 

Produtos: peças e serviços 

Eletricidade Efluentes líquidos 

Produtos para limpezas Emissões atmosféricas 

Lubrificantes (óleos/graxas) Resíduos sólidos 

Tintas e solventes Ruído 

Água  

Insumos diversos Almoxarifado/ 

Armazenamentos 

Armazenamento e fornecimento de 

insumos diversos 

Eletricidade Efluentes líquidos 

Água Emissões atmosféricas 

 Resíduos sólidos 

Medicamentos 

Ambulatório 

Produto: atendimento médico 

emergencial 

Materiais descartáveis Efluentes líquidos (esgoto) 

Produtos de higiene e de limpeza 
Resíduos sólidos 

Eletricidade  

Água  

Materiais de escritório e 

descartáveis 

Administração  

Vestiários  

Restaurante 

Produto: serviços administrativos 

diversos 

Produtos de higiene e limpeza Efluentes líquidos 

Alimentos Resíduos sólidos 

Gás para cozinha  

Eletricidade  

Água  

Fonte: Adaptado de PACHECO, 2008 
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1.3 REQUISITOS LEGAIS NA PECUÁRIA 

 

Atualmente, o tratamento para a emissão de efluente industrial, deve levar em conta 

padrões de lançamento e de qualidade especificados no Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CONAMA Nº 430, de 13 de maio de 2011. Nela são apresentados valores de referência, de 

acordo com a característica do efluente.  

Art. 16º Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados 

diretamente no corpo receptor desde que obedeçam as condições e padrões previstos 

neste artigo, resguardadas outras exigências cabíveis:  

I - condições de lançamento de efluentes:  

a) pH entre 5 a 9;  

b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor 

não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura;  

c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff.  

Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente 

nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; 

d) ausência de materiais flutuantes; e  

e) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias a 20°C): remoção mínima de 60% 

de DBO sendo que este limite só poderá ser reduzido no caso de existência de estudo 

de autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do 

enquadramento do corpo receptor; 

 

Os efluentes provenientes de sistemas de tratamento de esgotos sanitários devem 

atender às condições e padrões específicos definidos no parágrafo II que descreve a necessidade 

de tratamento especial antes de proceder à destinação final.  

Nos art. 18 e 19 referem-se a ecotoxicidade do efluente e dá outras providências: 

Art. 18º O efluente não deverá causar ou possuir potencial para causar efeitos tóxicos 

aos organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com os critérios de 

ecotoxicidade estabelecidos pelo órgão ambiental competente.  

  

Art. 19º O órgão ambiental competente deverá determinar quais empreendimentos e 

atividades deverão realizar os ensaios de ecotoxicidade, considerando as 

características dos efluentes gerados e do corpo receptor.  

Programa de monitoramento ambiental. 

 

Na Tabela 8, estão dispostos parâmetros e devidas concentrações de acordo com a 

Resolução CONAMA Nº 430 de 2011. 

 

Tabela 8 - Parâmetros e concentrações limitantes permitidas para lançamento dos efluentes. 

Parâmetros Concentrações máximas 

pH  5,0 - 9,0 

Sólidos Sedimentáveis 1 mg.L−1 

Nitrato 10 mg.L−1 

Nitrito 1 mg.L−1 
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Fósforo 0,15 mg.L−1 

Nitrogênio 20 mg.L−1 

DBO5 10 mg.L−1 

Nitrogênio amoniacal total  20,0 mg.L−1 N 

Fonte: Adaptado de BRASIL,2011. 

 

Os padrões de qualidade da água estabelecidos no Art.62 do Decreto Nº 30.691 do 

Ministério da Agricultura (MAPA), institui o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária 

de Produtos de Origem Animal (RIISPOA), que apresentam itens que devem ser atendidos pelas 

indústrias frigoríficas conforme consta:  

a) não demonstrar, na contagem global mais de 500 (quinhentos) germes por mililitro; 

b) não demonstrar no teste presuntivo para pesquisa de coliformes maior número de germes do que os 

fixados pelos padrões para 5 (cinco) tubos positivos na série de 10 ml (dez mililitros) e 5 (cinco) tubos 

negativos nas séries de 1 ml (um mililitro) e 0,1 (um décimo de mililitro) da amostra; 

c) a água deve ser límpida, incolor, sem cheiro e de sabor próprio agradável; 

d) não conter mais de 500 (quinhentas) partes por milhão de sólidos totais; 

e) conter no máximo 0,005 g (cinco miligramas) por litro, de nitrogênio amoniacal; 

f) ausência de nitrogênio nitroso e de sulfídrico; 

A mesma norma nos seus § 1º e 2º propõem as seguintes premissas: 

Quando as águas revelem mais de 500 (quinhentos) germes por mililitro, impõe-se 

novo exame de confirmação, antes de condená-la. 

Mesmo que o resultado da análise seja favorável, o D.I.P.O.A. pode exigir de acordo 

com as circunstâncias locais o tratamento da água. 

 

O descarte ineficiente de resíduos industriais, traz grandes prejuízos à saúde ambiental, 

devido à alta concentração de matéria orgânica e de resíduos químicos advindos do processo 

industrial, (VON SPERLING, 2005). Por isso a importância de analisar parâmetros físicos, 

químicos e principalmente microbiológicos para o tratamento de vírus e bactérias. 

As águas de reuso ainda não possuem regulamentações específicas, porém devem estar 

em concordância com a Resolução Nº 54 de 28 de novembro de 2005, do Ministério do Meio 

Ambiente, que autoriza o uso desta água para fins industriais, preconizando apenas à proteção 

da saúde pública e ao meio ambiente (BRASIL, 2005).  

1.4  REÚSO DE EFLUENTE TRATADO 

 

1.4.1    Importância do Reúso 

 

Atualmente há ampla preocupação em relação ao consumo de água e a manutenção da 

qualidade dos rios e lagos, devido à crise hídrica enfrentada e as estimativas futuras em relação 

a mesma. Sendo assim, os grandes empreendimentos requerem maior preocupação com o meio 
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ambiente, visto que os impactos gerados são maiores quanto ao seu potencial poluidor 

(CETESB, 2010).  

Frigoríficos demandam muita água potável em todo o seu processo produtivo e para 

que se obtenha a minimização desse consumo elevado é necessário tratamento eficiente e 

posterior reuso (retorno) a empresa. Dessa forma, o reuso de águas residuárias, é um 

investimento satisfatório para a gestão da indústria, considerando a compreensão dos 

empresários e o empenho em buscar melhorias para tornar a empresa cada vez mais competitiva 

(DONAIRE, 2013). O volume médio estimado por animal abatido foi de 996,74L, em 2009 

pelo frigorífico, quantidade essa considerável para reforçar a proposta de reúso, de maneira 

eficiente na indústria. 

Com isso, visa-se aliar benefícios econômicos, sociais e principalmente ambientais, 

com a responsabilidade de implantar um sistema de qualidade, cumprindo com as exigências 

cabíveis. 

 

1.4.2    Tipos de Reúso 

Existem dois tipos de reuso, o direto e o indireto. Quando a água, utilizada em alguma 

atividade humana é descartada no meio ambiente e novamente utilizada, em sua forma diluída, 

define como sendo indireto. Reuso direto, de acordo com a Resolução CONAMA Nº 54 de 28 

de novembro de 2005, é o uso planejado da água de reuso, conduzida ao local de utilização, 

sem lançamento ou diluição prévia em corpos hídricos superficiais ou subterrâneos (BRASIL, 

2005). 

As modalidades de reuso definidas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH) são: 

I - reuso para fins urbanos: utilização de água de reuso para fins de irrigação 

paisagística, lavagem de logradouros públicos e veículos, desobstrução de tubulações, 

construção civil, edificações, combate a incêndio, dentro da área urbana; 

II - reuso para fins agrícolas e florestais: aplicação de água de reuso para produção 

agrícola e cultivo de florestas plantadas; 

III - reuso para fins ambientais: utilização de água de reuso para implantação de 

projetos de recuperação do meio ambiente; 

IV - reuso para fins industriais: utilização de água de reuso em processos, atividades 

e operações industriais; e, 

V - reuso na aquicultura: utilização de água de reuso para a criação de animais ou 

cultivo de vegetais aquáticos para fins urbanos, agrícolas, ambientais, industriais e na 

aquicultura.  
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1.4.3   Qualidade para Reúso 

Em geral, a prática do reuso só poderá ser aplicada dependendo das características do 

efluente disponível compatíveis com os requisitos de qualidade exigidos, conforme o tipo de 

uso. Por isso a necessidade de identificar e avaliar as características do efluente disponível, 

podendo, então, o efluente devidamente tratado ser encaminhado, nas condições em que se 

encontra, da estação de tratamento até o ponto em que será utilizado. 

A primeira regulamentação brasileira que apresentou parâmetros para reúso de água 

foi a norma técnica NBR-13.696 de 1997. Esta norma tratou o reúso como uma alternativa para 

a destinação de esgotos de origem doméstica ou com características similares e definiu quatro 

classes de água de reúso e seus respectivos padrões de qualidade, apresentadas na Tabela 9 

(FIRJAN:SEBRAE, 2007).  

 

Tabela 9 - Classes de água de reuso pela NBR-13.969 e padrões de qualidade. 

Água de Reúso Aplicações Padrões de Qualidade 

Classe 1 Lavagem de carros e outros 

usos com contato direto com o 

usuário 

Turbidez < 5 uT; 

- Coliformes Termotolerantes 

< 200 NMP/100 mL; 

- Sólidos Dissolvidos Totais < 

200 mg.L−1; 

- pH entre 6 e 8; 

- Cloro residual entre 0,5 

mg.L−1 a 1,5 mg.L−1. 

 
Classe 2 Lavagem de pisos, calçadas e 

irrigação de jardins, 

manutenção de lagos e canais 

paisagísticos, exceto chafarizes. 

 

- Turbidez < 5 uT 

- Coliformes Termotolerantes 

< 500 NMP/100 mL 

- Cloro residual superior a 0,5 

mg.L−1 

 
Classe 3 Descargas em vasos sanitários. 

 
- Turbidez < 10 uT 

- Coliformes Termotolerantes 

< 500 NMP/100 mL 

 
Classe 4 Irrigação de pomares, cereais, 

forragens, pastagem para gados 

e outros cultivos através de 

escoamento superficial ou por 

sistema de irrigação pontual. 

- Coliformes Termotolerantes 

< 5000 NMP/100 mL 

- Oxigênio dissolvido > 2,0 

mg.L−1 

 

Fonte: Adaptado de FIRJAN:SEBRAE (2007) e ABNT (1997). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O presente estudo foi realizado nas dependências do Frigorífico Tangará LTDA, 

localizado no município de Ji-Paraná, região central do estado de Rondônia/ Brasil, no bairro 

Jardim Capelasso, linha 94 como mostra a figura 4. São abatidos em torno de 600 bois por dia 

no frigorífico, com capacidade para 1.000 bois. 

 

 

Figura 4 - Mapa de Localização do Frigorífico Tangará em Ji-Paraná/RO. 

 

2.2 TRATAMENTO ADOTADO 

 

O foco desse estudo se restringe ao efluente da Linha Verde da indústria (LV), 

proveniente da lavagem dos currais, lavagem dos bois. O sistema adotado na indústria consiste 

nas principais fases como mostra na figura 5: a água primeiramente tem suas duas captações do 

Rio Nazaré e outra de uma represa em uma chácara, além de possuir poço artesiano dentro do 

pátio. A água passa pelo tratamento convencional com cloração e fica armazenada em tanques 

e disponível para lavagem dos bois antes do abate, utilizando-se de aspersores.  
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Após isso, por tubulação, o efluente, agora segue para o tanque de sedimentação, com 

a capacidade de 17,5 m³ e possui as seguintes dimensões: 1,62x3,62x3,12 metros. A empresa 

faz o 1º reúso para lavar o piso dos 33 currais de armazenamento, onde ficam os bois quando 

chegam. Na canaleta passa o efluente com maior carga orgânica proveniente da descarga de 

fundo do piso da lavagem, e por fim segue para o tratamento biológico através das lagoas da 

Linha Vermelha.  

O ponto de intervenção desse estudo, foi no tanque de sedimentação como destacado 

na figura 5. Realizou-se logo após a decantação, o tratamento de desinfecção com UV para 

eliminar os principais microrganismos, como germes, bactérias (E.coli e Coliformes Totais), 

para melhoria no reúso na indústria. 

 

 

A seguir na figura 6 estão ilustrados os principais processos adotados e explicados 

acima. 

Figura 5- Fluxograma das etapas da Linha Verde (LV). 

Fonte: Autora. 
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Figura 6 – Etapas da Linha Verde in loco (A) Tanque de Captação da água bruta, (B) Tanque de 

Captação da água tratada, (C) Lavagem do piso do curral de armazenamento do 1º reúso, (D)Tanque de 

sedimentação. Fotos tiradas em março de 2017. 

Fonte: Autora. 

 

2.3 MÉTODOS DE TRATAMENTO  

 

A estação de tratamento em escala experimental baseou-se nos princípios de operações 

unitárias como sedimentação, e desinfecção com Ultra Violeta (UV).  Sedimentação já ocorre 

no tanque. O uso da radiação UV no comprimento Classe C (200 a 280 nm) lâmpada germicida, 

se comparado a outros processos, possui vantagens operacionais pois não há a geração de 

resíduos, visto ser uma das maiores dificuldades enfrentadas por estações de tratamento de 

efluentes industriais. Desta maneira não há a presença de subprodutos nesse tipo de tratamento, 

fato que eleva o processo a condição de tecnologia verde (ROSA, 2014). E pelo atual momento 

que vive a sociedade mundial, esse tipo de tecnologia tende a ser cada vez mais difundida.  

A faixa do Ultra Violeta é a mais apropriada para a eliminação de micróbios. O alvo 

principal da desinfecção por luz ultravioleta é o material genético ácido nucleico. Os micróbios 

C D 

A B 
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são destruídos por ultravioleta quando a luz penetra através da célula e é absorvida pelo ácido 

nucleico (TARRAN, 2002). 

Do tanque de sedimentação in loco foram coletados 5 L de efluente e armazenados em 

recipientes plásticos e transportados ao Laboratório de Saneamento Ambiental (SANEAM) – 

Campus Ji-Paraná/UNIR. A coleta e a preservação das amostras, foram realizadas conforme 

técnicas preconizadas pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(APHA, 2012) e as análises dos parâmetros indicados na tabela 10 foram feitas de acordo com 

Normas Técnicas Brasileiras (ABNT) e dos Laboratórios da Universidade.  

Foram realizados 4 testes em meses alternados (março, julho e setembro) com volumes 

e potências de lâmpadas diferentes no processo de desinfecção com UV. O primeiro teste foi 

realizado no dia 30 de março de 2017, o segundo no dia 27 de julho de 2017, ambos com o 

volume de 250 mL de efluente da amostra passados pela lâmpada de 8W, o terceiro teste foi no 

dia 05 de Setembro, esse porém não obteve resultados satisfatórios pela incapacidade hidráulica 

da lâmpada em tratar volume de 2 L e por fim quarto teste foi realizado no dia 16 de setembro 

utilizando volume de 600 mL que foi possível obter resultados efetivos, principalmente pela 

remoção de parâmetros microbiológicos, ambos testes realizados com Lâmpada de 60W. 

 

Tabela 10- Parâmetros analisados, suas respectivas unidades e métodos. 

Parâmetro  Unidade  Método 

DQO mg.L−1 Espectrofotométrico – LAB 1000 

pH  -  Sonda Multiparâmetro - HANNA 

HI 3512 

Temperatura ºC Sonda Multiparâmetro - HANNA 

HI 3512 

Nitrogênio Amoniacal mg.L−1 Espectrofotométrico – LAB 1000 

Sólidos em Suspensão  mL Cone de Imhoff 

Nitrito mg.L−1 Espectrofotométrico – LAB 1000 

Condutividade Elétrica μS cm−1 

Sonda Multiparâmetro - HANNA 

HI 3512 

Nitrato mg.L−1 Espectrofotométrico – LAB 1000 

Fósforo Total mg.L−1 Espectrofotométrico – LAB 1000 

Coliformes Termotolerantes UFC/100mL  

Membranas filtrantes em meio 

cromogênico (APHA, 1995) 

Escherichia coli UFC/100mL  

Membranas filtrantes em meio 

cromogênico (APHA, 1995) 

Cor PtCo Espectrofotométrico – LAB 1000 

ORP - 

Sonda Multiparâmetro - HANNA 

HI 3512 

Resistividade Elétrica KΩ 

Sonda Multiparâmetro - HANNA 

HI 3512 
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TDS PPM 

Sonda Multiparâmetro - HANNA 

HI 3512 

Salinidade % 

Sonda Multiparâmetro - HANNA 

HI 3512 

Fonte: Autoria própria. 

 

2.3.1 Sedimentação 

Determinação de resíduo sedimentável, tempo de decantação – Método do cone Imhoff 

(NBR – 10561/88)- Método de ensaio: 

Foi transferida a amostra de efluente bruto homogeneizada para o Cone de Imhoff, 

conforme apresentadas em figuras até a marca de 1.000 mL e deixou decantar por 1 hora. Em 

seguida, a cada 15 minutos foram registrados os valores obtidos de sólidos que ficaram 

acomodados no fundo do recipiente, em mililitros. Na figura 7, estão apresentados 

comparativos dos ensaios realizados onde houve maior e menor volume de sólidos 

sedimentáveis. 

 

Figura 7- Ensaios de sedimentação (A) maior em março de 2017, (B) menor em julho de 2017 

 

2.3.2 Desinfecção  

O método de desinfecção por Luz UV-C baseia-se semelhante à Figura 8. 

 

A B 
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Figura 8- Protótipo de um sistema de tratamento com lâmpada UV-C em escala de bancada. 

Fonte: www.water-treatmentequipment.com. 

 

Para o tratamento de desinfecção confeccionou-se a estação de tratamento em escala 

de bancada com Luz UV-C germicida montada em placa material de madeira conforme 

ilustrado na Figura 9.  

 

 
Figura 9- Sistema de tratamento com lâmpada UV-C em escala de bancada. 

 

O reator construído utiliza uma bobina e mangueiras para captar o efluente para 

posterior passagem pelo tratamento UV, tem formato cilíndrico, e no interior do cano de PVC 

fica acoplado o tubo de quartzo com a lâmpada. Os volumes de amostra adicionada no reator 

para os ensaios foram no primeiro momento de 250 mL e posteriormente realizou-se testes 

com volume maior suportado de 600 mL, apresentando volume útil de aproximadamente 120 

mL, com uma vazão aproximada de 1,26 mL s−1 e fonte de radiação incidente por uma 

Lâmpada Ultravioleta 

Entrada de água residual 

Saída de água residual 

tratada 

http://www.water-treatmentequipment.com/
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lâmpada ultravioleta, primeiramente de 8 W e posteriormente de 60W de potência, com 

emissão de radiação em comprimento de onda de 400 nm. A seguir nesse ensaio foi realizado 

com volume maior (600 mL) e com lâmpada com maior potência (60W) como mostra na 

Figura 10. 

 
Figura 10- Ensaio com Lâmpada UV com volume maior. 

 

2.3.3 Análises Físico-Químicas 

As análises físico-químicas do efluente, DQO, nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato, 

fósforo total e cor, foram realizadas com auxílio do espectrofotômetro para leituras das curvas 

de concentração, conforme a Figura 11.  

Para a determinação e monitoramento do pH e da temperatura em cada amostra 

coletada foi utilizada uma sonda multiparâmetro, figura 11, que foi imersa em cada amostra e 

dentro de poucos minutos o leitor do equipamento estabilizava, podendo ser realizada a leitura. 

Foi calibrado o equipamento antes das medições, para evitar possíveis erros.  
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Figura 11- (A) Espectofotômetro utilizado, (B) Sonda Multiparâmetro, fotos tiradas em março de 

2017. 

 

Para determinação da DQO, utiliza-se de 2 mL de cada amostra que foram levadas 

para o digestor figura 12, sendo utilizado 1,5 mL de solução digestora, adicionou-se 3,5 mL de 

solução catalítica. Depois, ficou ligado o digestor durante 2 horas com temperatura indicada de 

150°C, onde permaneceram as amostras em sequência. Passados esse período de tempo, foram 

feitas as leituras no espectrofotômetro com comprimento de onda de 420 nm, levando sempre 

em consideração o valor do branco com água destilada e equipamento sendo zerado. Utilizou-

se conforme equação 1 a curva para cálculo da concentração de DQO em miligramas por litro: 

DQO = 1800,5 × (branco − amostra) − 3,0789                                                     Equação 1 

Para determinação de Nitrogênio Amoniacal foram retirados 3 mL de cada amostra de 

efluente dos 5 tempos que foram tratados na lâmpada UV-C (0 ,5, 15, 30 e 60 min), adiciona-

se 60 µL de reagente de Nessler (HI +HgI + NaOH) e faz-se a leitura em comprimento de onda 

de 425 nm no espectrofotômetro. 

 

A B 
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Figura 12- Digestor utilizado nas análises de DQO, Nitrogênio Amoniacal 

 

Para determinar cor utilizou-se o espectrofotômetro em (400, 436, 525 e 620 nm) 

respectivamente para cada tempo de tratamento na lâmpada (0, 5, 15, 30, 60 min) e 120 min 

nos dois últimos testes realizados em setembro. 

Determinação de nitrito - Método da sulfanilamida e N-(1-naftil)-etilenodiamina 

(NBR12619/1992). Utilizou-se 2,5 mL de cada amostra para os tempos transcorridos no 

tratamento com a Lâmpada UV-C (0 min, 15min, 30 min e 60 min), adiciona-se 0,05 mL (50 

µL) de Sulfanilamida homogeneizando a solução e após 2 minutos acrescentou 0,05 mL (50 

µL) de N-Naftil que precisa ser homogeneizada novamente, obtendo uma coloração roseada, 

após 10 minutos fez a leitura em comprimento de onda 543 nm no espectrofotômetro. 

Detecção de nitrato pelo Método da Brucina (NBR 6305/ 2010). O íon nitrato reage 

com a brucina em meio ácido. A coloração amarela resultante é determinada por 

espectrofotometria em comprimento de onda de 410 nm. Este método aplica-se as 

concentrações de nitrato compreendidas entre 1 e 50 mg NO3L−1. Todas as soluções foram 

preparadas com água destilada isenta de nitratos e nitritos.  

Pipetou 1 mL de amostra filtrada, para um frasco de 100 mL.  Juntou 0,2 mL de 

Brucina e adicionou 2 mL de ácido sulfúrico e homogeneizou-se. Colocou o frasco de vidro no 
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escuro por 10 minutos. Adicionou 2 mL de água destilada e colocou no escuro por mais 20 

minutos. Mediu-se a absorbância no espectrofotômetro em 410 nm e por último utiliza-se das 

curvas de calibração equação 2 e 3: Ambas relacionam as concentrações de nitrato com a 

absorbância correspondente. 

Gama Baixa y = 42,836x - 0,6724                                                                              Equação 2  

Gama Alta y = 125,54x - 23,935                                                                                 Equação 3 

Para análise de Fósforo Total utilizou-se do Método espectrofotométrico do ácido 

Molibdovanadofosfórico. Fundamenta-se no ataque químico fortemente ácido e a quente da 

amostra, visando extrair todo o seu conteúdo de fósforo. Em seguida procede-se à formação de 

um complexo colorido entre o fosfato e os reagentes Vanadato e Molibdato de amônio, de cor 

verde, cuja absorbância é medida a 400 nm no espectrofotômetro. Utilizou-se a equação 4 para 

cálculo da concentração de fósforo, de acordo com normas do SANEAM em miligramas por 

litro: 

 

(Abs da amostra − branco)  × 0,3046 + 0,0102                                                     Equação 4 

 

2.3.4 Análises Microbiológicas 

Além das análises citadas acima foram realizadas as determinações das Unidades 

Formadoras de Colônias como variável microbiológica. Utilizou-se diluições de 1/10 mL para 

cada amostra que passou pelo UV-C nos tempos (0min, 5min, 15min, 30 min, 60 min e 120 

min). Foram feitas em duplicata nas diluições (1/100 mL e 1/1000 mL) as amostras do efluente 

bruto e decantado (1/1000 e 1/100).   

Esta determinação ocorreu por meio do método das membranas filtrantes em meio 

cromogênico, cujos procedimentos estão explicitados no Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012). O meio filtrante utilizado neste estudo 

foi a membrana quadriculada de acetato de nitrato com porosidade e diâmetros de 0,45 μm, 

0,44 mm, respectivamente.  

Após o processo de filtragem, as membranas foram acondicionadas em placas de vidro 

preenchidas com substrato cromogênico ChromoCult® Coliform Agar de marca Merk 

Millipore e posteriormente armazenadas em estufa bacteriológica por 24 horas numa 

temperatura de 35±2 °C. Após as 24h, fez a contagem. Os materiais utilizados para este 

procedimento estão representados na Figura 13. 
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Figura 13 – Ensaio de Coliformes Termotolerantes, (A) estufa bacteriológica, (B) placas de petri para 

contagem de coliformes. 

 

Vale salientar que a metodologia de coleta das amostras assim como o preparo dos 

recipientes coletores seguiu o que está estabelecido na ABNT NBR 9.898 de 30 junho de 1987 

que trata sobre a preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos 

receptores. Todas as análises e procedimentos empregados para realização desse estudo foram 

realizados no Laboratório de Saneamento, Laboratório de Química Ambiental e Laboratório de 

Limnologia e Microbiologia Ambiental (LABLIM) do Departamento de Engenharia 

Ambiental-Campus de Ji-Paraná – UNIR. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados são apresentados por meio de tabelas e gráficos, para a melhor 

compreensão. Foram realizados quatro testes de bancada em diferentes meses do ano (março, 

julho e setembro). No mês de setembro foram necessários a realização de dois testes, pois no 

teste do dia 5 a lâmpada não teve capacidade hidráulica para tratar o volume de 2 litros e por 

isso não houve eficiência no tratamento. Contudo, já no segundo teste com volume de 600 

mililitros foi possível efetivar o tratamento com remoção principalmente de parâmetros 

microbiológicos. 

 

3.1 ENSAIO DE SEDIMENTAÇÃO 

 

As tabelas a seguir apresentam os resultados obtidos para esse ensaio. O quanto foi 

decantado em cada período representado. 

Tabela 11-   Tempo de decantação dos sólidos 

sedimentáveis em março. 

Tempo 

(h) 

Decantado 

 (mL) 

09:30 - 

09:45 31 

10:00 26 

10:15 24 

10:30 23 

Tabela 12- Tempo de decantação dos sólidos 

sedimentáveis em julho. 

Tempo 

(h) 

Decantado 

(mL) 

15:05 0,15 

15:20 0,3 

15:35 0,4 

15:50 0,4 

16:05 0,4 

(Data: 23 de março de 2017) (Data: 26 de julho de 2017) 

 

Tabela 13-  Tempo de decantação dos sólidos 

sedimentáveis em setembro. 

Tabela 14-  Tempo de decantação dos sólidos 

sedimentáveis em setembro. 

 

Tempo 

(h) 
Decantado (mL) 

12:30 - 

12:45 0,5 

13:00 0,7 

13:15 0,8 

13:30 0,9 

  
 

 

Tempo 

(h) 

Decantado 

(mL) 

09:00 0,2 

09:15 0,3 

09:30 0,4 

09:45 0,5 

10:00 0,8 

  
 

(Data: 05 de setembro de 2017) (Data: 16 de setembro de 2017) 
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3.2 ENSAIO DE DESINFECÇÃO 

 

Com relação ao efluente bruto foram constatadas características organolépticas: odor, 

coloração amarronzada e também características físicas: a sedimentação variou de acordo com 

o mês de análise, no teste referente ao mês de março como estava havendo poucas chuvas in 

loco, os sedimentos ficavam mais retidos no fundo do tanque, fator que acelera a decantação, 

já nos meses de julho e setembro teve um aumento de material flotável demorando um pouco 

mais o processo de decantação, por isso apresentou volumes menores. O efluente foi submetido 

ao processo fotoquímico, e os resultados do primeiro teste de bancada serão mostrados a seguir 

na Tabela 15. 

 

Tabela 15-  Resultados de amostras de 250 mL que passaram pelo tratamento com reator UV-C de 8W 

em março. 

 

Avaliando as concentrações de Nitrato e Nitrito, observa-se valores menores que 0,1 

mg L−1 que atendem o que preconiza a Resolução CONAMA Nº 430. Os valores podem ser 

explicados pela ausência do processo de nitrificação, que é a conversão de nitrogênio amoniacal 

a nitrito e em seguida a nitrato, com redução do pH (VAN HAANDEL,1999). 

DATA DA COLETA: 23/03/2017 

AMOSTRA 1 

Parâmetros 

0 5 min 15 min 30 min 60 min  

Nitrito-N ( mg.𝐋−𝟏) 0,015 0,025 - 0,048 0,059  

DQO ( mg.𝐋−𝟏) - - 2,009 6,029 18,089  

Nitrato-N ( mg.𝐋−𝟏) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1  

Amônia-N ( mg.𝐋−𝟏) 11,77 13,38 12,66 20,47 24,09  

pH 8,11 7,84 7,55 7,23 6,69  

Temperatura 26,4 27,3 29,7 30,6 30,2  

ORP (Mv) -46,7 -33,4 -18,7 0,4 30,2  

Condutividade ( μs 𝐜𝐦−𝟏) 150,3 85,36 0,022 0,021 0,015  

Res (KƱ) 6,66 7,53 0,0524 0,0592 0,0603  

TDS(ppm) 75,12 66,54 0,012 0,008 0,008  

Sal(%) 0,3 0,2 0 0 0  

Cor 0,101 0,088 0,088 0,092 0,063  
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Já a concentração de nitrogênio amoniacal, que inicialmente no tempo 0 minutos era 

de 11,77 mg. L−1 no efluente decantado, com o processo de tratamento UV houve aumento da 

concentração atingindo o valor de 24,09 mg L−1 em 60 minutos como dispõe na tabela acima. 

De acordo com a Resolução CONAMA Nº 430, nitrogênio amoniacal tem tolerância de até 20,0 

mg L−1, e o efluente não deve causar ou possuir material com efeitos tóxicos aos organismos 

aquáticos.  

Nisto sugere que se faça um tratamento complementar para o enquadramento do 

padrão de lançamento exigido, porque inicialmente o efluente já estaria dentro dos limites legais 

para despejo, provável que nesse caso como medida de redução da concentração seria 

necessário a adição de reagentes químicos.  

Demanda Química de Oxigênio, DQO, é um parâmetro relacionado à quantidade de 

oxigênio consumido por materiais, substâncias orgânicas e minerais, que se oxidam em 

determinadas condições. DQO é a quantidade de oxigênio necessária para haver uma oxidação 

da matéria orgânica presente em uma amostra através de um agente químico (MACÊDO, 2001). 

Nas águas este é importante por estimar o potencial poluidor de efluentes domésticos e 

industriais, e também estimar o impacto em ecossistemas aquáticos (ZUCCARI; GRANER; 

LEOPOLDO, 2005). A DQO passou de aproximadamente 2 mg L−1 em 15 minutos de 

tratamento para 18 mg L−1, com esses valores muito baixos não dá para inferir resultado algum, 

visto que de acordo com outras pesquisas os autores apresentam valores elevados para esse 

parâmetro e por isso são necessárias novas análises. 

Alterações nas caracterizações dos efluentes da indústria frigorífica tem sido uma 

constante nas pesquisas, dentre as quais pode-se citar: Morales (2006) que obteve DQO de 589 

mg.L-1 na saída da lagoa de polimento, valor considerado alto e justificado devido ao fato de 

os reatores estarem em início de operação; Manjunath et al. (2000) obtiveram valores que 

variaram de 1.100 a 7.250 mg L−1,Pacheco; Yamanaka (2006) obtiveram valores que variaram 

entre 5.200 a 6.700 mg L−1. 

O uso de medidor de TDS (sólidos totais dissolvidos) dado em ppm (partes por milhão) 

ou seja, mg Kg−1, serve para analisar a pureza da água e está diretamente ligado à temperatura, 

pH e remoção de bactérias, e na realidade são medidores de condutividade. 

O potencial oxi-redox (ORP) é um indicador essencial das propriedades de águas 

naturais e residuais. Valores baixos do ORP em águas residuais domésticas e industriais 

indicam a presença de agentes redutores (amônia, nitritos, substâncias orgânicas que podem ser 
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oxidados, enquanto que valores elevados de ORP indicam a presença de agentes oxidantes (Cr 

(VI), Mn (VII), oxigênio, cloro gasoso ou produtos da sua hidrólise). A relação entre ORP e pH  

tornam possível antecipar as formas de existência de elementos específicos ou seus compostos 

em soluções (Goncharuk et al., 2010). 

Na Tabela 15, para ORP, -46,7 milivolts (mV) foi o valor para o efluente decantado 

em 0 min que passou a  30,2 mV em 60 min.  

Os valores para salinidade em todos os testes se mostraram quase insignificantes, 

mostrando que há pouca presença dessa substância na caracterização desse tipo de efluente.  

A condutividade elétrica no efluente decantado foi de 150,3 μS cm−1, significando 

alta presença de sais dissolvidos em 0 minutos, e aos 60 minutos de tratamento com UV passou 

a ser de 0,015 μS cm−1 , valor de redução considerado significativo, aproximadamente 99,99% 

de eficiência. Para referência, a condutividade da água totalmente pura é de 0,055 mS cm−1. 

A resistividade elétrica verificada foi considerada baixa, valor de 6,66 Ω, em 

conformidade com a condutividade elétrica alta, uma vez que quanto maior a condutividade 

elétrica, menor é a resistividade elétrica. Devido ao fato de ter encontrado mais sólidos totais 

dissolvidos e o teor de sal ser quase ausente no efluente bruto, sendo mais fácil de passar uma 

carga elétrica pelo líquido analisado. 

Em relação ao pH pode-se dizer que os resultados foram satisfatórios e atendem o que 

preconiza na CONAMA Nº 430, faixa de pH entre 5 e 9, constatou-se redução do mesmo 

durante a aplicação da tecnologia produção mais (P+L) com UV, indicando que houve um 

progresso de espécies iônicas na solução.  

A redução do pH é associada à produção de ânions de ácidos orgânicos e inorgânicos 

durante o processo fotoquímico, como indicado em vários estudos (NEAMTU et al., 2001; SHU 

E SHANG, 2005). 

 A temperatura é cada vez maior, não possuindo tendência de estabilização. Quanto 

maior a temperatura, menor é a capacidade de reter gases (SILVA, 2013). Tal comportamento 

ocorre pelo fato de ser utilizada lâmpada de baixa pressão sem sistema de refrigeração, pode 

ter ocorrido algum erro ou alterações adversas externas no final dos 60 minutos, pelo fato de 

ter reduzido um pouco a temperatura.  

A temperatura da água influência nos processos biológicos, reações químicas e 

biológicas (VON SPERLING, 2005). Caso acontecesse o lançamento do efluente tratado em 

um corpo hídrico, cuidados deveriam ser tomados em relação ao tempo de exposição do 
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efluente no reator, para que a temperatura não extrapole o limite da legislação. A resolução 

CONAMA Nº 430/2011, por exemplo, afirma que não deve ultrapassar os 40°C de temperatura, 

sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da 

zona de mistura. 

A eficiência de remoção da cor de 0 e 60 minutos com radiação UV, foi de 37,62 % 

com comprimento de onda de 400 nm. Em todos os comprimentos de onda analisados houve 

efeito na redução desse parâmetro, sendo a de 400 nm mais eficiente. Com o avanço das 

pesquisas, descobriu-se que a cor pode indicar a presença de compostos orgânicos e que podem 

formar inúmeras outras substâncias. De acordo com Rosa (2014), em seu estudo o processo 

apresentou eficiência de remoção após 60 minutos de irradiação UV potência de 25W com mais 

dosagem de 500 mg L−1  H2O2 e volume de 1,1 L foi de 57,97 %, pelos resultados, quanto 

maior o tempo de exposição a lâmpada maior a eficiência da remoção do parâmetro. 

Fósforo não possui limites pré-estabelecidos na Resolução Nº 430, uma vez que deixa 

a critério do órgão ambiental competente o parâmetro de lançamento deste componente. No 

entanto é importante estar atento a suas concentrações, pois em grande quantidade pode gerar 

prejuízos ao meio ambiente, contudo as concentrações analisadas foram baixas. Conforme 

tabela 16 estão dispostos os resultados em triplicata das concentrações de fósforo total 

analisados para o efluente bruto em março de 2017. 

 

Tabela 16 - Análise das concentrações de fósforo total do efluente bruto em março de 2017. 

Descrição Absorbância da 

Amostra 

Fator de 

Diluição 

Concentração medida 

(mg L-1) 

Bruto 0,082 1 0,03 

Bruto  0,078 1 0,02 

Bruto  0,079 1 0,02 

  MÉDIA 0,02 
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Tabela 17 - Análise das concentrações de fosforo total do efluente tratado em julho de 2017. 

Descrição Abs da 

Amostra 

Fator de 

Diluição 

Concentração medida 

(mg L-1) 

0 min 0,069 1 1,131 

60 min 0,032 1 0,060 

 

De acordo com os valores indicados na tabela 17 das concentrações medidas de 

fósforo, 1,13 mg.L−1 e 0,06 mg.L−1,  houve uma pequena redução com o tratamento, porém o 

efluente avaliado caracteriza-se por apresentar baixas concentrações que são as desejadas.    

No segundo teste conforme tabela 18, foram testadas as análises dos parâmetros 

Amônia, Nitrito, Nitrato e DQO apenas nos tempos 0 e 60 min com mesmo volume (250 mL) 

e mesma potência da lâmpada (8W), para comprovar se houve a redução dos mesmos e também 

para reduzir os gastos com reagentes. Nessa análise, a maioria dos parâmetros já atendem as 

exigências legais para reúso. 

 

Tabela 18- Resultados de amostras de 250 mL que passaram pelo tratamento com reator UV-C de 8W 

em julho. 

DATA DA COLETA: 26/07/2017 

AMOSTRA 2 0 5 min 15 min 30 min 60 min  

Nitrito-N ( mg.𝐋−𝟏) 0,049 - - - 0,032  

DQO ( mg.𝐋−𝟏) 13,2600 - - - 55,9919  

Nitrato-N ( mg.𝐋−𝟏) 0,062 - - - 0,057  

Amônia-N ( mg.𝐋−𝟏) 0,83 1,53 2,04 2,33 2,83  

pH 7,52 7,25 6,96 6,7 6,37  

Temperatura 26,1 26,8 28,7 29,7 25,8  

ORP (Mv) -19,2 -2,2 13,3 27,4 44,2  

Condutividade ( μs 𝐜𝐦−𝟏) 54,41 52,6 51,2 34,15 50,4  

Res (KƱ) 18,4 19 19,5 29,3 19,9  

TDS(ppm) 27,19 26,49 25,63 17,02 25,18  

Sal (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  

Cor 400 0,093 0,079 0,068 0,054 0,042  
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Cor 436 0,073 0,063 0,054 0,041 0,032  

Cor 525 0,049 0,042 0,034 0,025 0,022  

Cor 620 0,038 0,033 0,028 0,021 0,017  

 

Nas próximas tabelas são apresentados os resultados de 2 testes utilizando tempo 

maior, 120 min (2 horas) de tratamento com volumes diferentes e com potência da lâmpada 

maior (60W).  No primeiro momento, tabela 19, usou-se 2L de efluente que não teve resultados 

significativos, pois a lâmpada não suportava esse volume, por conta da bobina ter pouca 

capacidade de funcionamento. 

 

Tabela 19- Resultados de amostras de 2L que passaram pelo tratamento com reator UV-C de 60 W 

em Setembro. 

DATA DA COLETA: 05/09/2017 

AMOSTRA 3 0 15 min 30 min 60 min 120 min 

pH 8,38 7,34 7,17 6,71 6,83 

Temperatura 27,2 27,2 28,4 29,7 31,2 

ORP -70 -8,1 3 9,8 20,1 

Condutividade ( μs 𝐜𝐦−𝟏) 79,5 77,5 79,37 81,49 85,16 

Res (KƱ) 12,6 12,9 12,6 12,3 11,7 

TDS (ppm) 39,57 38,9 39,7 40,79 42,59 

Sal (%) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Cor 400 0,288 0,298 0,268 0,255 0,253 

Cor 436 0,239 0,238 0,221 0,234 0,206 

Cor 525 0,166 0,158 0,145 0,135 0,136 

Cor 620 0,129 0,123 0,114 0,106 0,107 

 

Já segundo teste no mesmo mês (setembro), são apresentados os valores na tabela 20, 

realizados com volume de 600 mL de efluente. 

 

Tabela 20- Resultados de segundo teste com 600 mL que passaram pelo tratamento com reator UV-C 

de 60W em setembro. 

DATA DA COLETA: 16/09/2017 
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AMOSTRA 4 0 15 min 30 min 60 min 120 min 

pH 7,73 7,20 7,12 6,90 6,35 

Temperatura 29,7 33,9 35,5 36,3 36,1 

ORP -30,5 -10,3 2,4 18,2 46,6 

Condutividade 

( μs 𝐜𝐦−𝟏) 

0,06 0,006 0,002 0,004 0,005 

Res (KƱ) 15 100 100 100 100 

TDS (ppm) 0,033 0,001 0,002 0,004 0,002 

Sal (%) 0 0 0 0 0 

Cor 400 0,326 0,290 0,288 0,180 0,095 

Cor 436 0,269 0,237  - 0,138 0,073 

Cor 525 0,174 0,153 - 0,085 0,045 

Cor 620 0,128 0,109  - 0,062 0,033 

 

Pôde-se perceber através da análise dos resultados que a caracterização desse tipo de 

efluente de frigorífico seguem certo padrão de comportamento, dentre os parâmetros podemos 

citar (cor, temperatura e pH), apesar de levar em consideração algumas falhas no manuseio, 

parâmetros como cor observados em comprimento de onda de 400 nm por exemplo, teve uma 

redução de 70,85% de acordo com resultados de teste apresentados na tabela 20, o pH passou 

de 7,73 para 6,35, havendo acidificação no processo que pode estar intimamente relacionado 

ao aumento de temperatura que passou de 29,7°C para 36,1°C, a salinidade foi quase nula em 

todos os testes analisados, a resistividade foi indiretamente proporcional ao TDS. 

 

3.3 COLIFORMES TERMOTOLERANTES 

 

Tabela 21- Resultados de amostras de 250 mL para Coliformes Termotolerantes em março. 

DATA: 24 DE MARÇO DE 2017 

 Bruto 

1/1000 

Bruto 

1/10000 

Bruto 

Dec. 

1/1000 

Bruto 

Dec. 

1/100 

UV- 5 

Min 

1/10 

UV- 

15 

Min 

1/10 

UV- 

30 

Min  

1/10 

UV- 

60 

Min 

1/10 

  



48 

 

Outros 27 2 0 20 22 3 0 -   

E.COLI 4 1 0 2 2 0 0 0   

TOTAL 31.000 30.000 2.000 2.200 240 30 0 60   

 

Pôde ser avaliado que em 100 mL da amostra filtrada, 30 minutos de desinfecção com 

UV conseguiu remover Coliformes termotolerantes do efluente. Evidenciando os efeitos de 

deterioração de microrganismos presentes por meio desse tipo de tratamento.  A intensidade de 

luz UV, implica na degradação dos compostos poluentes é um importante parâmetro de 

operação (ROSA,2014). Os testes deste estudo foram prevaleceu como radiação incidente a de 

400 nm. 

 

Tabela 22- Resultados de amostras de 2L para Coliformes Termotolerantes em setembro. 

DATA: 07 DE SETEMBRO DE 2017 

 Bruto 

1/1000 

Bruto 

1/10000 

Bruto 

Dec. 

1/1000 

Bruto 

Dec. 

1/100 

UV- 5 

Min 

1/10 

UV- 

15 

Min 

1/10 

UV- 

30 

Min  

1/10 

UV- 

60 

Min 

1/10 

  

Outros 35 6 44 *Inc. >100 >100 58 58   

E.COLI 28 0 30 *Inc. >125 >100 162 101   

TOTAL 63.000 60.000 74.000 *Inc. *Inc. *Inc. 2.200 1.590   

*Inc:Incontável. 

 

Nessa segunda análise representada pela tabela 20, foi realizada com 2 litros de 

efluente passando na Luz UV e não obteve resultados satisfatórios para a eficiência esperada, 

pois a bomba da lâmpada só suportaria até 600 mL. Porém há uma pequena redução se 

percebemos do tempo 30 minutos para 60 minutos.  

 

Tabela 23- Resultados de amostras de 600 mL do segundo teste de Coliformes Termotolerantes em 

setembro. 

DATA: 16 DE SETEMBRO DE 2017 
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 Bruto 

1/1000 

Bruto 

1/10000 

Bruto 

Dec. 

1/1000 

Bruto 

Dec. 

1/100 

UV- 15 

Min 

1/10 

UV-

60  

Min 

1/10 

UV-

120 

Min  

1/10 

  

Outros 60 13 1 1 15 2 3   

E.COLI 3 5 0 5 1 0 0   

TOTAL 63.000 180.000 1.000 600 16 20 30   

 

Na terceira análise, tabela 21, testada com 600 mL do efluente, observou-se remoção 

de E.Coli no tempo de 60 minutos, dessa vez o efluente ficou por mais tempo na UV por 2 horas 

no procedimento. Houve alguns erros de metodologia, mais importante salientar aqui, os 

tempos de 1h e 2h que não houve a presença de E.Coli, ponto positivo para tratamento proposto, 

reforçando que quanto maior o tempo, maior a eficiência de remoção do parâmetro. E com 

volume maior de tratamento, ou seja, o volume do tanque de sedimentação (17.500L), ponto de 

intervenção no frigorífico será necessária potência muito maior para o tratamento. De acordo 

com cálculos em escala real, serão necessárias em torno de 11 lâmpadas dessa mesma potência 

de 60W para tratar essa quantidade de efluente que é captado na indústria.  

 

3.4 CUSTOS GERAIS 

 

Na tabela 22, estão dispostos o levantamento de valores estimados das lâmpadas UV-

C pesquisadas de 3 marcas diferentes para estimativa de custos para o tratamento proposto, caso 

a empresa queira implementar como projeto piloto. 

 

Tabela 24- Levantamento dos custos de 3 diferentes marcas de Lâmpadas UV-C pesquisadas no 

mercado. 

Modelo (Marca) Unidades Valor 

(R$) 

Frete 

(R$) 

Total (R$) 

Lâmpada Germicida 60W - 2G11 - UV-

Bravo 

11 120,00 30,00 1.350,00 
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Germicida 60/90 W - Light Sources 11 210,00 30,00 2.340,00 

Lâmpada UV-C 60w Pl Germicida 4 

Pinos Hungara  

11 231,98 30,00 2.581,78 

Fonte: Mercado Livre. 

 

O maior custo será principalmente com a obtenção dessas lâmpadas, por isso se faz 

necessário esse levantamento. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No que se refere a desinfecção com lâmpada UV-C, o sistema de tratamento manteve 

resultados satisfatórios quanto a remoção do parâmetro físico: cor e parâmetros 

microbiológicos: remoção de E.Coli. A ausência de outros parâmetros estudados como 

Oxigênio Dissolvido e DBO foram sentidas, no entanto se deve as limitações dos recursos em 

laboratório.  

Devido a relevância da pesquisa de se buscar soluções tecnológicas mais sustentáveis 

para o tratamento e despejo de efluentes industriais da melhor maneira possível, o estudo 

baseou-se na gestão integrada que é o uso racional ou eficiente da água e a minimizar as perdas 

e desperdícios de efluentes, assim como diminuir o consumo de água.  

O objetivo foi tratar o efluente para posterior utilização na indústria, com o intuito de 

melhoria do setor interno da empresa e da biota em seu entorno. Tendo em vista que 

efetivamente tratado tenha a possibilidade de usos desse efluente, é que nos propomos a esse 

desafio. Em suma, para a realização deste estudo, as visitas e coletas para verificar a 

caracterização do efluente gerado in loco foram muito importantes e a obtenção de valores que 

atendem aos limites das legislações foram as metas cruciais para o desenvolvimento da 

pesquisa.  

Com intuito de minimizar a poluição, contribuindo para a proteção do meio ambiente e 

conservação dos recursos hídricos, o tratamento com lâmpadas UV-C mostrou-se uma técnica 

promissora no tratamento de efluente da indústria frigorífica e pode ser usado como alternativa, 

pois apresentou-se eficaz na desinfecção. 

Como recomendações para futuras pesquisas no Frigorífico em estudo, tem-se: 
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É importante que sejam realizados estudos mais aprofundados em relação as outras 

etapas do tratamento, como adição de peneiras e filtros. 

Tanto em escala de bancada como em escala real, realizar estudo das vazões.  

Programas de monitoramento ambiental do sistema, principalmente no quesito das 

análises microbiológicas (Coliformes totais e E.Coli).  

Viabilidade de localização, de instalação e operação do sistema.  

Treinamentos para capacitação profissional para lidar com essa ETE. 
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