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1. RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo a avaliação do processo de tratamento de esgoto 

da ETE implantada no bairro Camuá, em Araxá-MG, e sua influência nas águas do 

corpo receptor, Córrego Retiro. Foram realizadas amostragens em 4 pontos de 

coleta: esgoto bruto, efluente tratado, água do córrego Retiro à montante e à jusante 

do lançamento da ETE nos meses de maio, julho e agosto de 2017. Foi possível 

verificar que o uso e ocupação do solo e o lançamento de efluente tratado no 

córrego foram os principais fatores que influenciaram nos resultados obtidos até o 

momento. 

Palavras-chave: tratamento de esgoto, saneamento ambiental, Córrego Retiro. 

 

2. INTRODUÇÃO                                                                                            

Nuvolari (2003) relata que a destinação adequada dos esgotos é primordial à 

proteção da saúde pública e do meio ambiente. São inúmeras as doenças que 

podem ser transmitidas pela falta de saneamento, as principais são a diarreia e a 

malária, e, a consequência disso é o aumento do numero de mortes, a maioria em 

crianças. Este trabalho teve como objetivo verificar a atual situação do tratamento na 

unidade Camuá e fornecer dados sobre as alterações limnológicas causadas no 

córrego receptor do efluente tratado.  

 

3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

As amostragens foram realizadas em 4 pontos de amostragem: esgoto bruto (EB), 

efluente tratado (ET), água do córrego Retiro à montante e à jusante do lançamento 

da ETE, nos meses de maio, julho e agosto de 2017 (Figura 1). 

 

Figura 1: Vista superior 

pontos de amostragem. 

Fonte: Google Earth 2017. 



  As variáveis limnológicas analisadas foram: pH, oxigênio dissolvido, demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO) e coliformes termotolerantes. As medições ocorreram 

no laboratório de Saneamento do UNIARAXA. O pH com pHmetro, oxigênio 

dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio foram obtidos pelo método de Winkler 

modificado pela Azida Sódica (APHA, 2012) e coliformes termotolerantes analisados 

pela Bioética Ambiental (APHA, 2012). 

 
4. RESULTADOS PRELIMINARES 
 As análises limnológicas foram realizadas nos meses de maio, julho e agosto 

de 2017, durante as coletas não foi identificado pluviosidade (Figura 2). 

 
Figura 2: Variação dos parâmetros químicos e biológicos obtidos nos pontos de 

coleta, Araxá-MG. 

 

As taxas de eficiência de remoção da ETE Camuá – Araxá-MG podem ser 

observadas na Tabela 1. 

Tabela 1: Eficiência de remoção da ETE Camuá, Araxá – MG. 

Variável limnológica Taxa de remoção 
(%) 

Oxigênio dissolvido -37,57% 

DBO 13,08% 

 
 Como já era esperado, as análises realizadas nos efluentes de esgoto bruto e 

tratado apresentaram piores índices de qualidade. Os efluentes domésticos são 

ricos em matéria orgânica e coliformes termotolerantes, de forma que os todos os 

parâmetros analisados foram influenciados por estas características. A 

decomposição aeróbia da matéria orgânica pelas bactérias consome oxigênio e por 

isso a menor concentração desta variável nas amostras dos efluentes e maiores 

valores de DBO (demanda bioquímica de oxigênio).  

Em relação ao pH, foi possível observar valores próximos de 7 no efluente bruto e 

valores mais ácidos no efluente tratado. Espera-se que os efluentes, sejam eles 

tratados ou brutos apresentem pH próximo de 7 (BRASIL, 2011).  

De acordo com os dados obtidos nas coletas de maio, julho e agosto de 2017, as 

taxa de remoção da ETE de Camuá não atenderam os limites e taxas de remoção 

estipuladas na Resolução 430/2011 (BRASIL, 2011). Entretanto, foi possível 



perceber alterações na qualidade da água do corpo receptor Córrego Retiro após o 

lançamento do efluente tratado. Mesmo com remoção de 13,08% de matéria 

orgânica (medição indireta pela DBO), ainda há grande quantidade de material 

suspenso e dissolvido no efluente tratado. No caso dos coliformes termotolerantes, 

apesar de não terem sido realizadas análises do efluente tratado e bruto, é possível 

inferir que possivelmente há a contribuição de fonte alóctone, devido ao grande 

aumento observado entre o ponto a montante e o ponto à jusante. Esse aumento da 

quantidade de coliformes termotolerantes de estar relacionado ao lançamento do 

efluente tratado, que é rico em bactérias termotolerantes (SILVA, 2017).  

A partir dos dados apresentados e com relação às variáveis limnológicas analisadas 

nos pontos ao longo do córrego do Retiro e na ETE Camuá, Araxá – MG foi possível 

perceber um conjunto de impactos antrópicos que influenciam na qualidade das 

águas do córrego estudado. Apesar de alguns dos parâmetros estarem de acordo 

com os limites estipulados Resolução CONAMA 357/2005, pode-se inferir que o uso 

e ocupação do solo estão influenciando na degradação da qualidade da água, 

principalmente no que diz respeito ao efluente de esgoto doméstico, que mesmo 

tratado não atende os limites da Resolução CONAMA 430/2011.  
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