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RESUMO 

A urbanização acarreta série de impactos sobre a sociedade e o meio ambiente, e um 

dos fatores mais preocupantes atualmente são as modificações na qualidade da água. 

Esta pesquisa teve como objetivo a análise quali-quantitativa do processo de 

tratamento de esgoto da estação situada no bairro Camuá na cidade de Araxá-MG, e 

sua influência nas águas do corpo receptor, córrego do Retiro. As coletas foram 

realizadas em 4 pontos de amostragem: a montante (P1), efluente tratado (P2), a 

jusante (P3) e efluente bruto (P4). De acordo com os dados obtidos nas coletas de 

maio a dezembro de 2017, as taxas de remoção da ETE de Camuá não atenderam 

os limites e taxas de remoção estipuladas na Resolução 430/2011. Entretanto, pode-

se inferir que não só o lançamento do efluente, mas a retirada da mata ciliar são 

responsáveis pela alteração na qualidade da água.                                                                                              
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INTRODUÇÃO                                                                                            

De acordo com os dados estatísticos, os esgotos domésticos contêm 

aproximadamente 99,9% de água, e apenas 0,1% de impurezas de natureza orgânica 

e inorgânica, constituídas de sólidos suspensos e dissolvidos, bem como de 

microrganismos. É devido a essa fração de 0,1% de sólidos que a contaminação dos 

corpos d’água é gerada (COPASA, 2017). Ao levar em consideração tais aspectos, 

no presente trabalho buscou-se verificar a atual situação do tratamento anaeróbio na 

unidade Camuá e fornecer dados sobre as alterações limnológicas causadas no 

córrego receptor do efluente tratado. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Analisar quali-quantitativamente o processo de tratamento de esgoto da ETE situada 

no bairro Camuá na cidade de Araxá-MG e sua influência nas águas do corpo 

receptor, córrego do Retiro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



 Analisar as variáveis – temperatura da água e efluente, sólidos dissolvidos 

totais, condutividade elétrica, turbidez, pH, oxigênio dissolvido, Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), coliformes termotolerantes e óleos e graxas 

nos meses de maio a dezembro de 2017. 

 Realizar o cálculo da eficiência da remoção da ETE – Camuá e comparar os 

resultados com os valores estabelecidos pelas resoluções Conama 430/2011 

e 357/2005. 

 

METODOLOGIA 

As amostragens foram realizadas em 4 pontos de amostragem: á montante do 

lançamento do efluente (P1), efluente tratado (ET-P2), a jusante (P3) do lançamento 

e o efluente bruto na ETE (EB-P4), nos meses de maio a dezembro de 2017 (Figura 

1). 

 
Figura 1: Pontos de coleta. Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

  As variáveis limnológicas analisadas foram: temperatura da água e efluente, 

sólidos dissolvidos totais, condutividade elétrica, turbidez pH, oxigênio dissolvido, 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), coliformes termotolerantes e óleos e 

graxas. As medições ocorreram no laboratório de Saneamento do UNIARAXA. 

Temperatura da água e efluente foram medidas in situ através do termômetro. Sólidos 

dissolvidos e condutividade elétrica foram medidas in situ através do aparelho 

condutivímetro. Turbidez através do turbidímero. O pH com pHmetro, oxigênio 

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

modificado pela Azida Sódica (APHA, 2012), óleos e graxas e coliformes 

termotolerantes analisados pela Bioética Ambiental (APHA, 2012). 

P1 P2 P3 P4 



 

Figura 2: Coletas sendo realizadas ao longo do córrego do Retiro. Fonte: Arquivo 

pessoal do autor. 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

CÁLCULO EFICIÊNCIA DA ETE 

De acordo com a Resolução Conama 430/2011, para o lançamento de efluentes 

oriundos de sistemas de tratamento de esgotos sanitários deve-se atingir eficiência 

de remoção mínima de 60% nos parâmetros de DBO (Demanda Bioquímica de 

Oxigênio), Oxigênio Dissolvido, Turbidez, Sólidos Dissolvidos e Condutividade 

Elétrica (BRASIL, 2011). O cálculo é realizado através da equação abaixo: 

 

TAXA DE REMOÇÃO= (𝑬𝑩 − 𝑬𝑻) /𝑬𝑩.100 

Onde: 

EB = (Efluente Bruto) e ET = (Efluente Tratado). Tanto para o efluente bruto e 

efluente tratado, somam-se todos os valores encontrados nos parâmetros citados 

acima para a realização do cálculo.  

 
RESULTADOS  
 As análises limnológicas foram realizadas nos meses de maio a dezembro de 

2017 (Figura 2). 



 

 

 

 

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

coleta, Araxá-MG. 

 
 A temperatura da água e efluente são os principais fatores para a determinação 

da qualidade da água. A Temperatura da água variou de 17,8 °C (P1/junho) a 24 °C 

(P1/dezembro e P3/dezembro). As temperaturas mais baixas foram encontradas no 

período seco e as mais altas no período chuvoso, tais valores já eram esperados pela 

estação do ano, com verão apresentando temperaturas mais elevadas. Os valores 

mais altos em p1 e p3, possivelmente estão relacionados à incidência direta de raios 

solares. Resultados semelhantes foram encontrados por Cunha (2010) em seu estudo 

na sub-bacia do rio Jacupiranga com variações da temperatura da água resultantes 



não só da retirada da mata ciliar e largura do canal, mas também do horário em que 

as coletas foram realizadas. Já a temperatura do efluente variaram entre 18,2 °C 

(P2/junho) e 27 °C (P4/Outubro). As oscilações existentes entre os pontos de coletas 

nos efluentes foram justificadas pelo tratamento anaeróbio de fluxo ascendente 

(UASB), o qual apresenta temperaturas baixas entre 14-16°C. Lettinga (1995) 

apresentou resultados semelhantes em seu estudo de digestão anaeróbica e sistemas 

de tratamentos de águas residuais. 

Nos parâmetros de sólidos dissolvidos totais os valores variaram de 0 ppm 

(P1/setembro) a 593 ppm (P4/setembro) e condutividade elétrica variam de 10 μC 

(P1/agosto) a 1080 μC (P2/agosto). O grande fator que pode ter influenciado nestes 

valores é o lançamento de efluente. O esgoto é rico em matéria orgânica e em sólidos 

dissolvidos totais e por isso, entra em decomposição aumentando o número de íons 

ocasionando alta condutividade. Valores maiores foram encontrados no efluente bruto 

devido à alta quantidade de matéria orgânica, e menores valores no efluente tratado, 

devido ao processo de tratamento. Foi possível observar um aumento na 

condutividade no Córrego após o lançamento, possivelmente está relacionado ao 

lançamento que é rico em íons que vieram da decomposição e também das margens. 

Valores semelhantes foram encontrados por Cunha (2010), ao estudar o rio 

Jacupiranga, mencionou que a entrada de efluentes domésticos contribuíram para as 

altas concentrações observadas desse parâmetro nos estudos. 

Em turbidez, os valores encontrados nesta análise variam de 5,2 NTU 

(P3/julho) a 451 NTU (Nephelometric Turbidity Unit) (P1/dezembro). Os esgotos são 

ricos em sólidos suspensos e dissolvidos, de forma que mesmo após o tratamento, 

ainda são elevados os valores encontrados para turbidez. Os maiores valores de 

turbidez foram encontrados em dezembro (estação chuvosa) e os menores, em maio 

(estação seca). O maior valor encontrado no P1 (estação chuvosa) se deve 

possivelmente a degradação/ausência da vegetação nativa e as erosões identificadas. 

Segundo Cunha (2010), a remoção da vegetação nativa contribui para o aumento da 

concentração de sólidos em suspensão e turbidez na água, devido à exposição do 

solo e a própria agitação da água.   

Os valores de pH variaram de 6,1 (P3/agosto) a 7,6 (P4/Outubro). O maior resultado 

de pH encontrado foi no ponto 4 no mês de julho, possivelmente está relacionado ao 



lançamento do efluente bruto. Foi possível observar valores próximos de 7 no efluente 

bruto e valores mais ácidos no efluente tratado. Segundo Gonçalves (2009), o pH é 

fortemente influenciado pela matéria orgânica a ser decomposta, sendo que quanto 

maior a quantidade disposta, menores serão os valores referentes ao pH. Entretanto, 

os valores mais ácidos encontrados no efluente tratado se deve a produção de ácido 

húmico proveniente da decomposição destes materiais. Os valores encontrados em 

ambas as estações, estão em acordo com o estabelecido pela Resolução CONAMA 

357/05. 

Os valores de oxigênio dissolvido variaram de 2,0 Mg/L (P4/setembro) a 14,9 

(P1/dezembro) e de DBO variaram de 3 Mg/L (P3/agosto) a 9,9 Mg/L (P4/setembro). 

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

apresentaram os piores índices de qualidade em relação a ETE Camuá. 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. Observa-se que os valores de oxigênio dissolvido são superiores ao 

ponto 2 (P2-efluente tratado) e 4 (P4-efluente bruto), provavelmente pela preservação 

da mata ciliar nos pontos 1 (P1-montante) e 3 (P3-jusante). Os valores dos pontos 2 

e 4 em todos os meses apresentaram valores menores que 5 mg/L de concentração 

de oxigênio dissolvido, não atendendo os padrões estabelecidos pelo CONAMA. No 

ponto 2, há lançamento de efluente domésticos tratado. Os valores encontrados nos 

mananciais em ambas as estações, estão em acordo com o estabelecido pela 

Resolução CONAMA 357/05 e no ponto 4, entrada de efluente doméstico bruto, 

ocasionando grande teor de matéria orgânica. O aumento de matéria orgânica no 

corpo hídrico pode ocasionar a diminuição das concentrações de oxigênio dissolvido, 

pois microrganismos aeróbios utilizam-no em seus processos metabólicos (SILVA, 

2015). Como a DBO é dada pela demanda de oxigênio utilizada pelas bactérias para 

degradar matéria orgânica, os maiores valores foram encontrados nos pontos com 

menor valor de oxigênio dissolvido (P2 e P4). Valores parecidos encontrados por Silva 

(2014) onde os valores foram relacionados com o possível lançamento de esgoto 

doméstico no córrego. Cunha (2010), em seu estudo no rio Jacupiranga, também 



observou aumento da DBO em locais de coleta próximos a pastagem (fezes) e após 

o lançamento da ETE de Jacupiranga. 

 

Em óleos e graxas, os resultados variaram de 2,8 Mg/L (P3/dezembro) a 4,8 

(P4/setembro). Os maiores resultados encontrados no Ponto 4, isto pode estar 

relacionado ao fato do efluente não ter passado por nenhum tipo de tratamento (in 

natura). Apesar das devidas alterações, todos os resultados se encontram dentro do 

limite estabelecido pela Resolução Conama 430/2011. (BRASIL, 2011). 

 

No parâmetro dos coliformes termotolerantes, os valores variaram de 2,40x106 

UFC/ML a 5,00x105. As maiores concentrações para esse parâmetro foram 

encontradas na estação de maior precipitação, em dezembro.  Isso pode ter ocorrido 

devido ao carreamento de matéria de origem fecal para dentro do córrego proveniente 

das pastagens no período das chuvas. No entanto, valores altos também foram 

observados no período de seca. Tal fato permite inferir que as grandes concentrações 

observadas no período da seca são decorrentes do lançamento de esgoto doméstico 

no corpo d’água. Cunha (2010), ao estudar o rio Jacupiranga, mencionou que a 

entrada de efluentes domésticos e o carreamento de material alóctone (fezes de 

animais da área de pasto) contribuíram para as altas concentrações observadas 

desse parâmetro em seu estudo.  

 

Cálculo Eficiência Remoção da ETE 

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 
(%) 

Turbidez 60,76% 

Sólidos Dissolvidos -6,55% 

Condutividade 11,48% 

Oxigênio dissolvido -38,24% 

DBO 11,61% 

 



De acordo com os dados obtidos nas coletas de maio, julho, agosto, setembro, 

outubro e dezembro de 2017, as taxas de remoção da ETE Camuá não atenderam os 

limites e taxas de remoção estipuladas na Resolução CONAMA 430/2011. Deste 

modo, foi possível perceber alterações na qualidade da água do corpo receptor 

Córrego Retiro após o lançamento do efluente tratado. Mesmo com remoção de 

11,61% de matéria orgânica (medição indireta pela DBO), ainda há grande quantidade 

de material suspenso e dissolvido no efluente tratado. Desta forma, os valores de 

turbidez, condutividade elétrica, sólidos dissolvidos aumentaram a jusante do 

lançamento. Determina-se, que a taxa de remoção seja superior a 60%, para que haja 

uma boa eficiência no processo de tratamento (BRASIL, 2011). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

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, destacando-se o lançamento de esgoto 

tratado e o assoreamento hídrico. Apesar de alguns dos parâmetros estarem de 

acordo com os limites estipulados Resolução CONAMA 357/2005 e 457/2011, exceto 

os valores de coliformes termotolerantes, oxigênio dissolvido nos pontos 2 e 4, DBO 

nos pontos 2 e 4, condutividade elétrica nos pontos 2 e 4, sólidos dissolvidos totais no 

ponto 2 e 4 e turbidez nos pontos 1 (dezembro),  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. Espera-se que este trabalho possa ser 

utilizado pelos órgãos estaduais a fim de auxiliar nas tomadas de decisão de forma a 

garantir a sustentabilidade dos recursos hídricos e seus usos múltiplos pela 

população. Entretanto, sugere-se para que a ETE possa ter uma melhor desempenho 

na taxa de remoção, melhorias internas como aumentar a fiscalização e manutenção, 

ou até mesmo a inovação de um novo processo de tratamento como, por exemplo, a 

implantação de um sistema de tratamento natural com “whetlands”. 
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