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RESUMO 

 

A atividade de lavagem de veículos implica na geração de um efluente com 
características especificas, pois durante a lavagem são utilizados detergentes e 
xampus que alteram as propriedades desse tipo de efluente. Nesse processo todas 
impurezas que estão impregnadas nos veículos são carreadas junto com o efluente, 
assim, o mesmo possui elevada concentração de matéria orgânica, sólidos 
sedimentáveis e de óleos e graxas. O presente trabalho tem por objetivo avaliar a 
eficiência de remoção de DBO, DQO, óleos e graxas totais e minerais, sólidos 
sedimentáveis e pH, de duas estações de tratamento de efluentes oriundos do 
processo de lavagem de veículos leves e pesados As estações estudadas consistem 
de um sistema de tratamento primário (caixa separadora de areia e óleo) e posterior 
tratamento secundário; a estação 1 possui as etapas de coagulação, floculação, 
decantação, filtro biológico anaeróbio, filtro recheado com areia e filtro recheado com 
carvão ativado; a estação 2 consiste de flotação com eletrocoagulção, filtro biológico 
anaeróbio, filtro recheado com areia e filtro recheado com carvão ativado. Na 
estação 1 foram realizadas vinte e uma campanhas de coleta do efluente, na 
entrada e saída da caixa separadora de areia e óleo e na saída do filtro de carvão 
ativado, na estação 2 foram realizadas nove campanhas de coleta do efluente, na 
entrada e saída da caixa separadora de areia e óleo e na saída do filtro de carvão 
ativado, as amostras foram submetidas à análise em um laboratório certificado na 
norma ISO/IEC 17.025 e acreditado no INMETRO. Os resultados das análises foram 
comparados com os valores de referência estabelecidos pela legislação vigente. O 
efluente na saída de ambas as estações apresentou concentrações dos parâmetros 
analisados abaixo dos valores de referência e com potencial de reuso no próprio 
empreendimento, pois o mesmo fica isento de partículas sólidas e óleo, podendo ser 
usado para fazer a primeira lavagem dos veículos, assim usando água limpa apenas 
para realizar o enxague final dos veículos, ou ainda pode ser utilizado para efetuar a 
lavagem da pista de abastecimento do posto onde a mesma opera. 
 
Palavras-chave: Efluente oleoso, tratamento de efluentes, lavagem de veículos. 
 

 



 

ABSTRACT 

 

The vehicle washing activity involves the generation of an effluent with specific 
characteristics, because during washing process detergents and shampoos are used 
to change the properties of this type of effluent. In this process, all impurities that are 
impregnated in the vehicle are carried along with the effluent, so it has a high 
concentration of organic matter, settleable solids and oils and greases. This study 
aims to evaluate the Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen 
Demand (COD), oils and total and mineral greases removal efficiency, as well as 
sedimented solids and pH, from two wastewater treatment plants coming from the 
washing process of light and heavy vehicles. The studied stations consist of a 
primary treatment system (box separating sand and oil) and subsequent secondary 
treatment; station 1 has the steps of coagulation, flocculation, sedimentation, 
anaerobic biological filter, filter filled with sand, and filter filled with activated coal; 
station 2 consists of flotation electrocoagulation, anaerobic biological filter, filter filled 
with sand, and filter filled with activated coal. At the station 1 were carried twenty-one 
effluent collection samples, one at entrance and another at the exit of the sand and 
oil separator and activated coal filter output, at station 2 were carried out nine effluent 
collection samples, at the entrance and exit of the sand and oil separator and 
activated coal filter output, the samples were submitted for analysis to a laboratory 
certified by ISO / IEC 17025 and accredited by INMETRO. The test results were 
compared to the reference values established by present legislation. The wastewater 
at the exit of both stations showed concentrations of the parameters analysed below 
the reference values and potential reuse in the same company, due to being free of 
solid and oil particles, enabling to be used to make the first washing of vehicles and 
using clean water only to perform the final rinsing of vehicles, or it can be used to 
perform the washing of the station supply track where it operates. 
 
Keywords: Oily effluent, wastewater treatment, vehicles washing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, devido ao crescimento populacional e aumento das 

atividades industriais, consequentemente ocorreu o agravamento dos problemas 

ambientais, principalmente com respeito à preservação das águas superficiais e 

subterrâneas. Diante deste fato, as leis têm se tornado mais restritivas e a 

fiscalização dos órgãos ambientais mais atuante. Porém, ainda são frequentes os 

relatos de despejos de efluentes in natura em rios, córregos e mares em todo o 

mundo (ZAMORA; TIBURTIUS; LEAL, 2004). 

A deterioração da qualidade das águas reflete na redução da disponibilidade 

dos recursos hídricos, com isso ocorre a propensão para o reaproveitamento e reuso 

das águas, visando minimizar os impactos ao meio ambiente (BELI; HUSSAR; 

HUSSAR, 2010). 

O efluente gerado em empreendimentos oriundo da lavagem de veículos 

leves como carros, utilitários e caminhonetes e de veículos pesados como 

caminhões, máquinas agrícolas e ônibus, possui características próprias, já que 

durante o processo de lavagem são utilizados detergentes e xampus que alteram as 

propriedades desse tipo de efluente. Nesse processo de lavagem toda a sujeira que 

está impregnada nesses veículos é carreada junto com o efluente, sendo que o mais 

agravante dos contaminantes carreados é o óleo e a graxa que fazem a lubrificação 

desses veículos. Esse efluente apresenta ainda elevada concentração de matéria 

orgânica, sólidos suspensos, sólidos sedimentáveis e surfactantes. 

Segundo Sperling (2005) a introdução de concentrações elevadas de 

matéria orgânica em um corpo hídrico resulta indiretamente no consumo de oxigênio 

dissolvido. Esse fenômeno ocorre devido aos processos de estabilização da matéria 

orgânica realizada pelas bactérias decompositoras, as quais utilizam o oxigênio 

disponível na água para sua respiração. A diminuição da concentração de oxigênio 

dissolvido resulta em diversas implicações do ponto de vista ambiental, constituindo 

um dos principais problemas de poluição das águas. 

A contaminação por óleo, por sua vez, resulta em perdas na entrada de luz e 

aeração naturais nos corpos hídricos, pois forma um filme insolúvel na superfície da 

água, e produz efeitos nocivos sobre a fauna e flora aquática, ocasionando a morte 

de animais e plantas, além de alterar o funcionamento dos ecossistemas (DA ROSA, 

2003). 
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Devido à periculosidade do efluente gerado no processo de lavagem de 

veículos, existem leis e resoluções tanto nacionais quanto estaduais que orientam 

sobre o tratamento e destinação final do mesmo. No estado do Paraná os lavadores 

de veículos leves são dispensados de licenciamento ambiental, porém devem 

possuir sistema exclusivo de tratamento primário para as águas residuárias geradas 

(caixa de separação de materiais grosseiros e caixa separadora de areia e óleo), e o 

alvará de funcionamento deve ser emitido pelo município onde o empreendimento irá 

se instalar, já os lavadores de veículos pesados deverão ser licenciados pelo órgão 

ambiental competente, e além do tratamento primário, devem implantar sistema 

secundário para o tratamento do efluente gerado. Essas legislações também 

estabelecem os valores máximos admissíveis para o lançamento desse tipo de 

efluente.  

No presente trabalho foram estudadas duas estações de tratamento de 

efluentes identificadas como estação 1 e estação 2. 

A estação 1 tem a finalidade de tratar o efluente gerado em um lavador de 

veículos pesados (caminhões e carretas) e veículos leves (carros, utilitários e 

caminhonetes), todo efluente gerado no processo de lavagem desses veículos é 

enviado para a estação, que é composta por um tratamento primário (caixa 

separadora de areia e óleo) e posterior tratamento secundário (adição de coagulante 

e floculante, decantação, filtração biológica anaeróbia, filtração utilizando areia de 

quartzo e filtração utilizando carvão ativado). 

A estação 2 tem a finalidade de tratar o efluente gerado em um lavador de 

veículos leves (empilhadeiras, carros, utilitários e caminhonetes) e veículos pesados 

(caminhões de pequeno porte), o efluente gerado no processo de lavagem desses 

veículos é enviado para a estação, que é composta por um tratamento primário 

(caixa separadora de areia e óleo) e posterior tratamento secundário (flotação com 

eletrocoagulação, filtração biológica anaeróbia, filtração utilizando areia de quartzo e 

filtração utilizando carvão ativado). 

Ambas as estações de tratamento tem a finalidade de gerar um efluente final 

que esteja abaixo dos parâmetros de lançamento estipulados pela legislação 

ambiental em vigor. 

Na estação 1 foi realizada vinte e uma campanhas de coleta, e na estação 2 

foi realizada nove campanhas de coleta, em cada campanha foi coletada amostra do 

efluente em três pontos distintos, que foram na entrada do sistema primário (efluente 
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bruto), na saída do sistema primário (efluente após passagem pela caixa separadora 

de areia e óleo), esse ponto de amostragem é à entrada do efluente no sistema 

secundário de tratamento, e por fim foi coletado o efluente na saída do sistema 

secundário (efluente final após passar por todas as unidades de tratamento). As 

amostras foram submetidas a análises laboratórios em um laboratório certificado 

pela norma ISO/IEC 17.025 e acreditado junto ao INMETRO. Com os resultados das 

amostragens pode-se avaliar a eficiência de remoção do sistema primário e 

secundário, no que se refere aos seguintes parâmetros: demanda bioquímica de 

oxigênio, demanda química de oxigênio, óleos e graxas totais e minerais, sólidos 

sedimentáveis e potencial hidrogeniônico. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

 Avaliar a eficiência de dois sistemas diferentes de tratamento de efluentes de 

lavagem de veículos leves e pesados no que se refere à remoção de DBO, DQO, 

óleos e graxas totais e minerais e sólidos sedimentáveis. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

a) Avaliar a eficiência do sistema primário de tratamento (caixa separadora 

água/óleo) das duas estações de tratamento estudadas; 

b) Avaliar a eficiência global de remoção dos parâmetros ambientais 

estudados nas estações de tratamento e confrontá-los com a legislação; 

c) Comparar o desempenho de duas concepções diferentes de tratamento 

de efluente de lavagem de veículos. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS 

 

 Segundo a Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional 

(ABRALIMP, 2014) os serviços de lavagem de veículos ofertados por empresas 

especializadas, oferecem comodidade aos motoristas que não dispõem de tempo 

para realizar a limpeza de seus veículos. Porém, muitos não se preocupam que 

esses estabelecimentos sejam responsáveis por impactos ambientais provenientes 

da geração de efluentes líquidos, que podem ocasionar o entupimento das redes de 

esgotos e danificar estações de tratamento de esgoto municipal, bem como gerar 

grandes prejuízos aos corpos receptores caso estes efluentes sejam lançados no 

mesmo sem tratamento adequado. Vale ressaltar ainda a grande vazão de água 

utilizada nestes estabelecimentos que pode chegar em média a 300 litros em cada 

lavagem. 

 De acordo com Teixeira (2003) e Magalhães (2005), os estabelecimentos de 

lavagem de veículos possuem diferentes processos e operações, cada um com 

características e necessidades especificas. Diferem entre os produtos químicos 

utilizados, vazão de água consumida e concentração de contaminantes presente em 

seu efluente. São caracterizados basicamente em três tipos, a saber:  

a) Túnel: O veículo passa por uma estrutura em forma de túnel, onde 

percorre a área de lavagem, enxágue, enceramento e secagem, 

simultaneamente. Na área de lavagem é aplicado detergente diluído em 

água e a sujeira é removida mecanicamente por escovas e/ ou jatos de 

água com alta pressão. O enxague é feito utilizando água limpa. A 

secagem é feita com jatos de ar. O efluente é coletado em uma vala 

abaixo do equipamento. Em alguns sistemas o efluente de lavagem e 

enxague são separados por uma barreira construída na vala de coleta. 

Nos Estados Unidos esse é o método mais utilizado, já que a maioria dos 

estabelecimentos recicla o efluente de lavagem e enxague;  

b) “Rollover”: O equipamento possui escovas em formas cilíndricas que 

giram em torno de seu próprio eixo. Geralmente são três escovas, duas 

que passam nas laterais do veículo e uma que passa sobre a parte 

superior. O equipamento faz movimentos para frente e para traz, cobrindo 
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toda a superfície do veículo. Nesse equipamento o automóvel fica parado 

enquanto recebe a lavagem. O efluente gerado é coletado em uma vala 

situada abaixo do sistema; 

c) Lavagem à jato manual: O veículo é lavado utilizando-se jatos de alta 

pressão de água e ar e sabão, alternados. Geralmente o efluente é 

coletado em uma vala presente na rampa de lavagem. Esse tipo de 

lavagem é muito comum no Brasil. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS DURANTE A 

LAVAGEM DE VEÍCULOS 

 

Para Bogarim (2014), os principais produtos químicos utilizados no processo 

de lavagem de veículos são comercialmente conhecidos como o Solupam e o 

Intercap, geralmente o processo de lavagem é o mesmo em todos os 

estabelecimentos, exceto em locais que ainda fazem o polimento com cera líquida. 

Abaixo estão evidenciados os principais efeitos desses produtos ao meio ambiente e 

a saúde humana.  

A substância base do Intercap é o ácido fluorídrico, esse composto é muito 

tóxico por absorção, em contato com a pele ou por ingestão, provocando graves 

queimaduras. Causa efeito danoso aos organismos aquáticos e risco ao 

abastecimento de água para consumo, caso ocorra à penetração no solo ou em 

corpos hídricos, pois forma misturas tóxicas e corrosivas mesmo na sua forma 

diluída. A inalação desse ácido é corrosiva para o sistema respiratório e pode causar 

necrose do epitélio bronquial. É irritante para pele, olhos e mucosas, podendo ser 

fatal se ingerido. Ocasiona efeito tóxico em peixes e no plâncton, decorrentes de 

alteração de pH (BOGARIM, 2014).  

Segundo Neves (2010), o desengraxante de chassis é um composto químico 

conhecido como solupan, foi desenvolvido para realizar com eficácia a limpeza de 

graxas, óleo e fuligem presentes em chassis e carrocerias de automóveis, ônibus e 

caminhões. Também pode ser utilizado em motores e suspensões de automóveis e 

motos. Seu pH pode variar de 0,5 a 1,5. 

Devido suas características, deve-se evitar o contato com a pele e olhos e 

durante seu manuseio é necessário utilizar luvas. Quando for pulverizado, é 

obrigatório o uso de óculos e máscara. Deve- se evitar também o contato com 



20 

produtos alcalinos, pois causa reações químicas liberando calor. Sua embalagem 

não deve ser reutilizada. O solupan é um tensoativo aniônico que contem ácido 

fluorídrico, ácido muriático, corante e solvente. O componente ativo é o ácido dodecil 

benzeno sulfônico (NEVES, 2010).  

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DOS CONTAMINANTES PRESENTES NO EFLUENTE 

 

Teixeira (2003), afirma em seu trabalho que o efluente gerado por atividades 

de lavagem de veículos pode conter concentrações relevantes de óleos e graxas, 

sólidos em suspensão, metais pesados, surfactantes e substâncias orgânicas. 

Teixeira (2003), Magalhães (2005), Etchepare (2012) e Paula (2014), 

relataram em seus trabalhos utilizando dados da USEPA (1980) os valores dos 

principais parâmetros que constituem o efluente oriundo da lavagem de veículos, 

provenientes dos diferentes tipos de lavagem realizada, esses valores são 

apresentados na Tabela 1 a seguir: 

 

Tabela 1 -  Características do efluente gerado a partir da lavagem de veículos 

PARÂMETRO 
TÚNEL ROLLOVER LAVAGEM MANUAL 

Média Máxima Média Máxima Média Máxima 

DBO (mg/L) 42 147 20 132 69 220 

DQO (mg/L) 178 517 135 254 238 1120 

pH 8,7 9,0 7,7 7,7 7,4 8,3 

SST (mg/L) 101 848 158 576 659 2970 

Óleos e graxas (mg/L) 20 239 9,4 188 90 404 

Fonte: Adaptado de Paula (2014) 

 

3.4 SISTEMAS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DO EFLUENTE DE LAVAGEM DE 

VEÍCULOS ESTUDADOS NO PRESENTE TRABALHO 

 

3.4.1 Caixa separadora de areia e óleo 

 

 A estrutura de um separador de areia e óleo consiste de um compartimento 

que tem a finalidade de reduzir a velocidade de passagem do efluente oleoso, 

fazendo com que a gravidade separe o óleo da água. Por o óleo possuir uma 

densidade menor que a da água, o mesmo flutua naturalmente na superfície. Com 
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essa diminuição da velocidade do efluente os sólidos e outros materiais sedimentam 

para o fundo da caixa (COSTA, 2014). 

 Os separadores de areia e óleo são utilizados para realizar o tratamento de 

efluentes contaminados com óleos e graxas, como por exemplo em 

empreendimentos que fazem lavagem de veículos, oficinas mecânicas dentre outros. 

Empregando métodos físicos e a densidade do óleo que flutua sobre a água. 

Entretanto a flutuabilidade do óleo varia com o tamanho das gotas formadas pelo 

mesmo, uma gota com 0,1 milímetros (100 micra) sobe em direção a superfície com 

uma velocidade de 1,5 centímetros / minuto, já uma gota com 20 micra, leva duas 

horas para percorrer a mesma distância. Afim de evitar que gotas pequenas de óleo 

não fiquem retidas no interior do separador, usa-se elementos coalescentes onde as 

gotas de óleo se aderem até formar gotas maiores que consequentemente terão 

maior velocidade de ascensão (BOHN, 2014). 

 

3.4.2 Coagulação e floculação 

  

 No tratamento de efluentes contaminados com óleo a coagulação tem por 

finalidade desestabilizar a emulsão, agregando as gotículas de óleo formando flocos. 

A aglomeração das gotículas ocorre devido as forças de Van der Waals. A dimensão 

dos flocos formados está relacionada com o tamanho das gotículas de óleo, as 

características físico químicas do efluente, do coagulante aplicado e da 

concentração do mesmo (GUIMARÃES, 2013). 

 A coagulação pode ser definida como a desestabilização química das 

partículas coloidais, enquanto que a floculação é a agregação física dos colóides 

previamente desestabilizados de modo a formar flocos. A desestabilização química 

das partículas ocorre por meio da adição de coagulantes associada a uma agitação 

do meio líquido objetivando a dispersão dos produtos químicos e promoção de 

colisões entre as partículas presentes. Esta agitação do meio líquido durante a 

coagulação é chamada de mistura rápida. Os mecanismos de desestabilização 

ocasionados pela adição de coagulantes são: 1- a compressão da dupla camada 

elétrica; 2 – a adsorção-neutralização de cargas; 3 – a varredura; e 4 – a adsorção e 

formação de pontes (TEIXEIRA, 2003).  

 



22 

 O propósito da floculação é promover o choque entre as partículas 

previamente desestabilizadas para que seja possível sua agregação e formação dos 

flocos, obtendo-se melhores condições para sua eficiente separação da fase líquida 

nos processos de remoção subsequentes, normalmente a decantação, a flotação ou 

a filtração direta. O processo consiste em impor um período de agitação lenta à 

água, procurando maximizar a agregação e minimizar a ruptura dos flocos. As 

variáveis mais importantes são: concentração de coagulante, pH, número e 

características das partículas primárias presentes na água, gradiente de velocidade 

(G) e tempo de agitação (T) (TEIXEIRA, 2003).  

 A floculação consiste na formação de partículas maiores e mais densas 

(micro flocos), facilitando a separação do meio sólido e líquido. Ocorre sob 

condições de agitação lenta do efluente. Os gradientes que produzem tensão 

cisalhante nos flocos existentes são limitados para que não ultrapassem a 

capacidade de resistência ao cisalhamento dessas partículas, evitando que as 

mesmas se desgrudem (SCHOENHALS, 2006). 

 

3.4.3 Decantador lamelar 

 

 Segundo Sobral (2013), os decantadores denominados tecnicamente e 

comercialmente como lamelares ou laminares, são decantadores tubulares ou de 

alta taxa. 

Os reatores que fazem a separação por sedimentação são denominados 

sedimentadores, a função dessas unidades é a de sedimentar os sólidos presentes 

no efluente por forças gravitacionais, esse processo pode ser otimizado com a 

adição de auxiliares de agregação, que podem ser coagulantes e/ou polímeros 

floculantes (CARISSIMI, 2004). 

Os decantadores de alta taxa possuem placas ou módulos tubulares que 

auxiliam na remoção de partículas, aumentando a eficiência do tratamento. Também 

são conhecidos como decantadores laminares. Os mesmos podem possuir formato 

retangular e circular, podendo ser horizontais ou inclinados (GOMES, 2010). 

 Em decantadores lamelares a área superficial utilizada para sedimentação 

aumenta com a implementação de placas inclinadas, consequentemente sua 

eficiência de remoção de partículas é aumentada. As placas devem ser instaladas a 

menos de 30 centímetros abaixo da superfície do água, com inclinação de 40° 
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fazendo com que o material sólido sedimente para o fundo do reator onde é 

removido. Assim pode se utilizar reatores menores, diminuindo o custo de fabricação 

ou construção dos decantadores (MOURA, 2012). 

 

3.4.4 Eletrocoagulação 

 

A eletrocoagulação ocorre com a utilização de células eletroquímicas. As 

mesmas consistem de um conjunto de eletrodos em contato com efluente a ser 

tratado, no processo ocorre a geração de coagulante in situ. Para liberação do 

coagulante, é aplicada uma diferença de potencial através dos eletrodos. A diferença 

de potencial aplicada nos eletrodos pode ser deduzida através das semi-reações 

eletroquímicas que ocorrem em cada eletrodo, o que varia de acordo com o pH do 

efluente e os contaminantes presentes no mesmo (MERMA, 2008). Ocorre a 

formação de flocos insolúveis coagulados na forma de agregados que poderão ser 

removidos por sedimentação, flotação ou filtração. 

a) Eletroflotação: É um processo eletroquímico utilizado no tratamento de 

efluentes que consome eletrodos, afim de gerar um agente coagulante in 

situ, simultaneamente são geradas microbolhas de gases, a partir da 

eletrólise da água devido a passagem de uma diferença de potencial 

entre os eletrodos, as microbolhas tendem a subir em direção a 

superfície do meio líquido, levando consigo os colóides formados que 

serão removidos do efluente (COSTA, 2014). 

b) Flotação: A flotação é a operação inversa à sedimentação, ou seja, ela 

separa a fração sólida da fase líquida por ascensão. A fração sólida 

adere às microbolhas, formando um combinado bolha+partícula, que 

sobe até a superfície da água, de onde é removido por gravidade.  

A eficiência da flotação dos materiais sólidos dependem da mistura das 

bolhas com o efluente e também do tamanho das mesmas, as bolhas 

com menor diâmetro possuem maior área de contato superficial, assim 

aumentam a eficiência no processo de separação dos materiais sólidos 

da água (GOBBI, 2013). 
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3.4.5 Filtro biológico anaeróbio 

 

 No filtro anaeróbio ascendente o efluente entra na parte inferior do reator, 

saindo na parte superior. No interior do reator o efluente passa através de uma 

massa de sólidos biológicos que fica aderida a um meio suporte. Como meio suporte 

pode ser utilizada pedra brita, blocos cerâmicos, anéis plásticos, escórias de alto 

forno, esferas de polietileno, bambu, entre outros materiais (GOMES, 2006). 

 Os filtros anaeróbios são unidades onde ocorrem reações bioquímicas que 

estabilizam a matéria orgânica do efluente a ser tratado. Essas reações acontecem 

quando o efluente passa através do material suporte, onde em sua superfície está 

aderido o filme de bactérias anaeróbias, além da biomassa bacteriana presente nos 

interstícios do material suporte presente no interior do filtro. Os microrganismos 

presentes no filtro devem estar adaptados ao efluente, para que ocorra a 

estabilidade do processo e da própria biomassa (FLECK, 2003). 

  

3.4.6 Filtros de areia e carvão ativado 

 

Os filtros de areia são basicamente unidades de tratamento em formato de 

tanques ou reservatórios cilíndricos metálicos ou de poliéster, onde em seu interior é 

colocado areia para fazer a filtração (TESTEZLAF, 2008). 

Os filtros de areia podem ser utilizados como sistema de pós-tratamento 

simplificado para o tratamento de águas residuárias (TONETTI, 2008). 

O carvão ativado é o adsorvente mais utilizado para tratar água, atualmente 

são fabricados diversos tipos de carvões e de diferentes origens (animal, vegetal e 

mineral) e cada tipo com características distintas. As propriedades físicas do carvão 

utilizado para o tratamento de água são sua área superficial, distribuição do tamanho 

dos poros, densidade do carvão, número de iodo, número de melado, índice de azul 

de metileno, resistência à abrasão, teor de umidade, dureza, conteúdo de cinzas, 

tamanho de partícula, entre outras (SILVA, 2005). 
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3.5 LEGISLAÇÃO E NORMA TÉCNICA APLICÁVEL PARA O EFLUENTE DE 

ESTUDO 

 

A Orientação Técnica n° 006/2005 do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) 

prevê que as atividades prestadoras de serviços de lavagem de veículos leves 

estejam dispensadas de prévio licenciamento ambiental pelo IAP, cabendo ao 

município a emissão de alvará de funcionamento. Somente deverão ser licenciados 

pelo IAP os lavadores de veículos pesados, tais como caminhões, tratores e demais 

máquinas e implementos agrícolas, entre outros. 

A resolução n° 021/2011 da Secretária Estadual do Meio Ambiente (SEMA) 

determina, em seu artigo 21, que os postos de lavagem de veículos devem possuir 

sistema exclusivo de tratamento primário para as águas residuárias geradas (caixa 

de separação de material sedimentável, e caixa de separação de óleos e graxas, 

elaborado(s) por profissional(ais) habilitado(s), com cópia(s) da(s) respectiva(s) 

A.R.T(s). – Anotações de Responsabilidade Técnica. 

 “Parágrafo único: Os lavadores de veículos pesados (caminhões, tratores e 

máquinas agrícolas) devem implantar sistema secundário para o tratamento das 

águas residuárias” (SEMA, 2011). 

 O artigo 22 da referida resolução estabelece que os valores máximos 

admissíveis para o lançamento dos efluentes provenientes dos setores de lavagem 

de veículos e das áreas de serviços, são os seguintes: 

a) DBO5 (Demanda Bioquimica de Oxigenio) inferior a 100 mg/L; 

b) DQO (Demanda Quimica de Oxigenio) inferior a 300 mg/L; 

 

§ 1o. Caso necessário, levando-se em consideração a localização do Posto 
ou do Sistema Retalhista de Combustível e a capacidade de diluição do 
corpo hídrico, o IAP poderá estabelecer outros padrões de lançamento para 
as águas residuárias (SEMA, 2011). 

 

 O artigo 23 determina que o laboratório responsável pela execução e 

emissão de laudos referentes às análises químicas de solo, água e águas 

residuárias deverá atender as exigências contidas na Norma Brasileira ABNT NBR 

ISO/IEC 17.025 e ser acreditado junto ao INMETRO para a realização dos ensaios 

referentes aos parâmetros previstos nesta resolução.  

 A Resolução n° 430/2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) estabelece em seu artigo 16 que os efluentes de qualquer fonte 
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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) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão média 
do período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos 
permitidos pela autoridade competente; 
e) óleos e graxas: 
1. óleos minerais: até 20 mg/L; 
2. óleos vegetais e gorduras animais: até 50 mg/L; 
f) ausência de materiais flutuantes. (CONAMA, 2011) 

 

 A ABNT NBR 13969:1997 em seu item 5.6 relata sobre o uso de esgoto 

doméstico tratado pode ser reutilizado para fins não potáveis, porém com 

características sanitárias seguras, tais fins podem ser: Irrigação de jardins, lavagem 

de pisos e de veículos, descarga de vasos sanitários, na manutenção paisagística de 

lagos e canais com água, na irrigação de campos agrícolas e pastagens etc. (ABNT, 

1997). 

 O item 5.6.4 da referida NBR dispõem sobre o grau de tratamento 

necessário do esgoto doméstico, definido as classificações e os respectivos 

parâmetros, conforme o tipo de reuso: 

 

a) Classe 1: Lavagem de veículos e outros usos que o operador tenha 
contato direto com a água e ocorra possível aspiração de aerossóis, 
incluindo chafarizes. Para esses usos os parâmetros são os seguintes: 
Turbidez inferior a 5 uT; coliformes fecais inferior a 200 NMP/100mL; sólidos 
dissolvidos totais inferior a 200 mg/L; pH entre 6,0 e 8,0 e cloro residual 
entre 0,5 mg/L e 1,5 mg/L. 
b) Classe 2: Lavagem de pisos, calçada e irrigação de jardins, manutenção 
de lagos e canais para fins paisagísticos, exceto chafarizes. Para esses 
usos os parâmetros são os seguintes: Turbidez inferior 5 uT; coliformes 
fecais inferior a 500 NMP/100mL; e cloro residual superior a 0,5 mg/L. 
c) Classe 3: Reuso nas descargas de vasos sanitários. Para esses usos os 
parâmetros são os seguintes: Turbidez inferior 10 uT; coliformes fecais 
inferior a 500 NMP/100mL (ABNT, 1997).  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 No presente trabalho foram avaliadas duas estações de tratamento de 

efluente oriundo da lavagem de veículos leves e pesados. As estações foram 

denominadas de estação 1 e estação 2, neste item será descrito o fluxograma e o 

princípio de operação de ambas as estações de tratamento. 

 

4.1 DESCRIÇÃO DA ESTAÇÃO 1 DE TRATAMENTO  

 

A estação 1 de tratamento de efluentes está situada em um posto de 

combustível na cidade de Pinhais, PR. A mesma é composta por um tratamento 

primário, que consiste por uma caixa separadora de água e óleo e um tratamento 

secundário, que constituído de um decantador lamelar, um filtro biológico anaeróbio 

e dois filtros polidores, um de areia e outro com carvão ativado. As unidades do 

sistema estão apresentadas na Figura 1, bem como os pontos onde foi realizada a 

coleta do efluente para amostragem. A estação encontra-se em operação desde 

novembro de 2013 e tem por finalidade tratar o efluente gerado durante a operação 

de lavagem de caminhões e veículos automotores. 

 

Figura 1 -  Fluxograma da estação 1 de tratamento  

 
Fonte: O autor (2015) 
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O corpo técnico responsável pela elaboração do projeto realizou vários 

estudos a fim de estimar a vazão de água utilizada na lavagem de veículos leves e 

pesados. Os estudos foram feitos registrando os volumes consumidos de água 

durante as lavagens, realizando leituras em hidrômetro e através da vazão das 

bombas utilizadas durante o processo em relação ao tempo gasto em cada lavagem. 

Como resultado desse estudo concluiu-se que para realizar a lavagem de um veículo 

leve, utiliza-se em média 150 litros de água, e para veículo pesado, consome-se em 

média 500 litros de água. O tempo de lavagem de um veículo leve é de 10 minutos 

em média e um veículo pesado é de 20 minutos em média, esses valores podem 

variar dependendo do profissional que realiza o trabalho. 

De acordo com a estimativa de vazão realizada, constatou-se que a estação 

deve tratar 1.500 litros por hora. Como o empreendimento em questão trabalha 

geralmente com dois profissionais, o tempo de lavagem de cada veículo é reduzido, 

assim todas as unidades de tratamento da estação foram dimensionadas para tratar 

uma vazão de 3.000 litros por hora. 

O sistema de tratamento primário (caixa separadora de água e óleo) foi 

dimensionado seguindo as premissas estabelecidas pela ABNT NBR 14605-2:2010. 

O sistema de tratamento secundário (decantador, filtro biológico e filtros de areia e 

carvão ativado) foram dimensionados seguindo as premissas estabelecidas pela 

ABNT NBR 13969:1997 e ABNT NBR 12216:1992. 

 

4.1.1 Caixa separadora de areia e óleo  

 

 O efluente bruto é enviado por gravidade para uma caixa separadora de 

areia e óleo, construído em alvenaria (Figura 2), a mesma é composta por quatros 

divisões interligadas por canalização de policloreto de polivinila (PVC) de 100 

milímetros, onde o efluente passa de um compartimento para o outro, sendo que a 

canalização que faz a passagem do efluente de um compartimento para o outro fica 

abaixo do nível de água, assim o óleo sobrenadante fica retido nos primeiros 

compartimentos, o princípio de funcionamento está demonstrado na figura 3, o 

volume total da caixa é de 9,0 m³. A limpeza deve ser realizada a cada três meses 

utilizando caminhão de sucção à vácuo, removendo todo material sólido e líquido do 

interior e lavando as paredes da caixa, essa limpeza deve ser feita por empresa 

especializada nesse tipo de trabalho. 
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Figura 2 -  Foto da caixa separadora água e óleo 

 

Fonte: O autor (2013) 

 

Figura 3 -  Princípio de funcionamento da caixa separadora de areia e óleo 

 

Fonte: O autor (2015) 

 



30 

4.1.2 Decantador lamelar 

 

 No último compartimento da caixa separadora o efluente é bombeado 

utilizando uma bomba de recalque de 0,75 cavalos (Figura 4), através de uma 

tubulação de PVC com diâmetro de 50 mm. Durante o percurso o efluente passa por 

um misturador, onde ocorre à adição de 1 ml de coagulante e 1 ml de floculante por 

litro de efluente, o coagulante usado é o tanfloc sl que é um polímero orgânico-

catiônico de baixo peso molecular, de origem essencialmente vegetal, o floculante 

usado é o polímero aniônico pa 823. O principio de funcionamento do misturador é 

demonstrado na Figura 5. 

 A dosagem desses produtos é feita utilizando duas bombas dosadoras, com 

capacidade nominal de dosagem de 20 L/h, após essa dosagem de produtos 

químicos o efluente entra em um decantador que possui três placas defletoras no 

seu interior, conforme demonstrado na figura 6, o mesmo foi dimensionado para 

possuir um tempo de detenção de 18 horas e volume de 4,0 m³, sua foto está 

demonstrada na Figura 7.  
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Figura 4 -  Foto da casa de máquinas onde estão as bombas de recalque, misturador, reservatórios 
de coagulante, floculante e bombas dosadoras 

 

Fonte: O autor (2013) 

Legenda: 
1 - Painel elétrico da estação; 2 - Bomba dosadora de coagulante; 3 - Bomba dosadora de floculante; 
4 - Misturador do efluente com coagulante e floculante; 5 - Filtro recheado com areia; 6 - Tambor que 
armazena o coagulante; 7 - Bomba de recalque que bombeia o efluente para os filtros polidores;  
8 - Bomba de recalque que bombeia o efluente para o misturador; 9 - Tambor que armazena o 
floculante. 
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Figura 5 -  Princípio de funcionamento do misturador 

 

Fonte: O autor (2015) 

 

Figura 6 -  Vista interna no decantador 

 

Fonte: O autor (2015) 
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Figura 7 -  Foto do decantador lamelar 

 

Fonte: O autor (2013) 

Legenda: 
1 – Casa de máquinas; 2 – Decantador lamelar; 3 – Canalização de 50 mm entrada do efluente 
coagulado e floculado no decantador; 4 – Leito de secagem do lodo; 5 - Canalização de 75 mm saída 
do efluente do decantador. 
 

4.1.3 Leito de secagem de lodo 

 

O lodo gerado no interior do decantador é enviado para um leito de secagem 

de lodo, que fica embaixo do decantador (Figura 8), o leito de secagem possui uma 

camada de 20 centímetros de altura preenchido com pedra brita número 3 e uma 

camada de 15 centímetros de altura preenchido com areia, entre essas duas 

camadas de material filtrante foi colocada uma manta permeável, fazendo com que a 

areia e a brita não se misturem. O leito é dividido em duas câmaras, conforme figura 

9 assim pode-se alternar a descarga de lodo, para que quando um compartimento 

estiver com o lodo em fase de secagem, utiliza-se o outro. A parte inferior do leito 

possui um ralo por onde o efluente drenado do lodo retorna para a caixa separadora 

de areia e óleo, o leito de secagem possui um volume de 380 litros. Quando o lodo 
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está seco deve ser armazenado em recipiente hermético e enviado para aterro 

industrial ou empresa especializada em coleta desse tipo de resíduo. 

 

Figura 8 -  Foto do leito de secagem de lodo 

 

Fonte: O autor (2013) 

Legenda: 
1 – Primeiro compartimento do leito de secagem; 2 – Segundo compartimento do leito de secagem; 3 
– Registro que libera o lodo do decanatador para o primeiro compartimento; 4 – Registro que libera o 
lodo do decanatador para o primeiro compartimento. 
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Figura 9 -  Funcionamento do leito de secagem 

 

Fonte: O autor (2015) 

 

4.1.4 Filtro biológico anaeróbio 

 

A saída do decantador é ligada a entrada de um filtro biológico anaeróbio 

(figura 10), com volume de útil 0,8 m³ e vazão regulável de até 4 m³/h, recheado com 

material suporte tipo pall ring, que é composto por plástico polipropileno, com uma 

área de contato de 0,0116 m² cada elemento, sendo aproximadamente 600 unidades 

ou seja 6,92 m² de área de contato dentro do filtro, propiciando o crescimento 

microbiano e consequentemente a degradação da matéria orgânica resultante no 

efluente, o fluxo de passagem do efluente é ascendente, conforme Figura 11. 
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Figura 10 -  Foto do filtro biológico anaeróbio 

 

Fonte: O autor (2013) 

Legenda: 
1 – Canalização de 75 mm saindo do decantador e entrando no filtro biológico anaeróbio; 2 – Filtro 
biológico anaeróbio; 3 – Material de recheio do filtro biológico anaeróbio; 4 – Canalização de 75 mm 
saída do efluente do filtro biológico anaeróbio. 
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Figura 11 -  Sentido de fluxo do efluente no filtro biológico anaeróbio 

 

Fonte: O autor (2015) 

 

4.1.5 Filtros recheados com areia e carvão ativado 

 

 Após sair do filtro biológico o efluente é armazenado em um reservatório de 

acúmulo de efluente (Figura 12), com volume de 1,2 m³. Utilizando-se de uma 

bomba (Figura 13) de 1,0 cv o efluente é enviado para dois filtros polidores (figura 

13), o primeiro recheado com areia de quartzo com granulometria de 18/30 mesh e o 

segundo com carvão ativado com granulometria de 3,5 por 6,0 mesh. Os dois filtros 

são idênticos e consistem de um tanque em plástico de polietileno rotomoldável com 

capacidade de 10 m³/h. Os filtros são vendidos comercialmente para o tratamento de 

água de piscinas, os mesmos possuem mecanismos de retrolavagem, que deve ser 

realizada todo dia após a utilização da estação. Assim ao final do turno de trabalho 

deve-se acumular água no reservatório de acúmulo na saída do filtro biológico 

anaeróbio para realizar a retrolavagem, o efluente proveniente da retrolavagem dos 

filtros retorna para a caixa separadora de areia e óleo. 
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Figura 12 -  Foto do reservatório de acumulo de efluente após passar pelo filtro biológico anaeróbio 

 

Fonte: O autor (2013) 

Legenda: 
1 – Bóia de nível que liga a bomba quando o reservatório está cheio; 2 – Canalização de 50 mm que 
bombeia o efluente para os filtros de areia e carvão; 3 – Canalização de 75 mm saída do efluente do 
filtro biológico anaeróbio; 4 – Canalização ladrão de 100 mm ligada a galeria pluvial. 
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Figura 13 -  Foto dos filtros polidores 

 

Fonte: O autor (2013) 

Legenda: 
1 – Filtro recheado com carvão ativado; 2 – Filtro recheado com areia; 3 – Canalização de 50 mm que 
envia o efluente da retro lavagem dos filtros para a caixa separadora de areia e óleo; 4 – Canalização 
de 50 mm saída do filtro com carvão ativado, efluente após passar por todas as etapas de tratamento; 
5 – Bomba que envia o efluente para os filtros. 

 

4.2 DESCRIÇÃO DA ESTAÇÃO 2 DE TRATAMENTO 

 

 A estação 2 de tratamento de efluentes está situada em uma empresa que 

vende grama e faz locação de empilhadeiras na cidade Curitiba, PR. A mesma é 

composta por um tratamento primário, que consiste por uma caixa separadora de 

água e óleo e um tratamento secundário, que consiste em um flotador cilindrico, um 

filtro biológico anaeróbio e dois filtros polidores, um de areia e outro com carvão 

ativado. As unidades do sistema estão apresentadas na Figura 14, bem como os 

pontos onde foi realizada a coleta do efluente para amostragem. A estação encontra-

se em operação desde maio de 2013 e tem por finalidade tratar o efluente gerado 

durante a operação de lavagem de empilhadeiras, veículos leves e caminhões de 

pequeno porte. 
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Figura 14 -  Fluxograma da estação 2 de tratamento 

 

Fonte: O autor (2015) 

 

De acordo com a estimativa de vazão realizada, constatou-se que a estação 

deve tratar uma vazão de 1.500 litros por hora, de acordo com procedimento igual ao 

descrito para a estação 1.  

O sistema de tratamento primário (caixa separadora de água e óleo) foi 

dimensionado seguindo as premissas estabelecidas pela ABNT NBR 14605-2:2010. 

O sistema de tratamento secundário (flotador, filtro biológico e filtros de areia e 

carvão ativado) foram dimensionados seguindo as premissas estabelecidas pela 

ABNT NBR 13969:1997 e ABNT NBR 12216:1992. 

 

4.2.1 Caixa separadora de areia e óleo  

 

 O efluente bruto é enviado por gravidade para uma caixa separadora de 

areia e óleo, construído em alvenaria (Figura 15), a mesma é composta por cinco 

divisões interligadas por canalização de policloreto de polivinila (PVC) de 100 

milimetros, onde o efluente passa de um compartimento para o outro, sendo que a 

canalização que faz a passagem do efluente de um compartimento para o outro fica 

abaixo do nível de água, assim o óleo sobrenadante fica retido nos primeiros 

compartimentos, o princípio de funcionamento é o mesmo da caixa separadora da 

estação 1, o volume total da caixa é de 5,0 m³. A limpeza deve ser realizada a cada 
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três meses utilizando caminhão de sucção à vácuo, removendo todo material sólido 

e líquido do interior e lavando as paredes da caixa, essa limpeza deve ser feita por 

empresa especializada nesse tipo de trabalho. 

 

Figura 15 -  Foto da caixa separadora de areia e óleo da estação 2 

 

Fonte: O autor (2013) 

 

4.2.2 Flotador tubular 

 

 No último compartimento da caixa separadora o efluente isento de material 

sólido é bombeado utilizando uma bomba de recalque de 0,75 cavalos, através de 

uma tubulação de PVC com diâmetro de 50 mm até o interior do flotador tubular, 

com volume de 0.7 m³ (Figura 16), o ajuste da vazão foi realizado por um registro de 

gaveta conectado a tubulação. O princípio de funcionamento do flotodor tubular é 

demonstrado na Figura 17.  

Através de uma bomba dosadora com capacidade nominal de dosagem de 

20 L/h, foi adicionado ao efluente solução de 10 g/L de cloreto de sódio (NaCl) para 

aumentar a condutividade elétrica do efluente. 

Utilizando um retificador de corrente (Figura 18) que transforma energia 

elétrica de entrada (corrente alternada de 220 volts e 15 amperes) para corrente 

contínua (12 a 24 volts e de 15 a 30 amperes), ligado em placas de alumínio em 
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paralelo (Figura 19) gera-se consumo do anodo produzindo o coagulante in situ, o 

Hidróxido de Alumínio (Al(OH3 )(s)) que tem ação coagulante.  

Nesta etapa, o processo de tratamento compõe-se em processo de 

eletrocoagulação (EC) e eletroflotação (EF) seguido de flotação (FL). 

Quando os eletrodos da célula são conectados a uma fonte de corrente 

elétrica polarizada externa, o anodo sofre corrosão em decorrência das reações de 

oxidação, enquanto o catodo é sujeito a reações de redução. Um retificador 

promoverá a corrente contínua necessária ao meio para realizar a eletrocoagulação 

e eletrofloculação seguida de flotação do lodo. O material floculado é encaminhado 

para uma caixa de secagem de lodo, composta por uma camada de 10 centímetros 

de brita e uma camada de 10 centímetros de areia, o leito de secagem possui 

capacidade de 30 litros de volume. O lodo seco deve ser armazenado em recipiente 

hermético e enviado para aterro industrial ou empresa especializada em coleta 

desse tipo de resíduo. 

 

 

Figura 16 -  Foto do flotador tubular e seus componentes 

 

Fonte: O autor (2013) 

Legenda: 
1 – Bomba de recalque de .75 cv   2 – Leito de secagem com volume de 30 litros; 3 – Flotador tubular; 
4 – Bomba dosadora de solução de cloreto de sódio com capacidade nominal de 20L/h. 
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Figura 17 -  Princípio de funcionamento do flotador tubular 

 

Fonte: O autor (2015) 

 

Figura 18 -  Retificador de corrente 
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Fonte: O autor (2013) 

 

Figura 19 -  Placas de alumínio formando coagulante e gerando micro-bolhas 

 

Fonte: O autor (2013) 

 

4.2.3 Filtro biológico anaeróbio 

 

A saída do flotador tubular é ligada a entrada de um filtro biológico anaeróbio 

(Figura 20), com volume de 0,5 m³ e vazão regulável de até 2 m³/h, recheado com 

material suporte tipo pall ring, que é composto por plástico polipropileno, com uma 

área de contato de 0,0116 m² cada elemento, sendo aproximadamente 375 unidades 

ou seja 4,35 m² de área de contato dentro do filtro, propiciando o crescimento 

microbiano e consequentemente degradação da matéria orgânica resultante no 

efluente. O fluxo de passagem do efluente é ascendente, sendo o mesmo do filtro 

biológico anaeróbio da estação 1, a única diferença é que a entrada e saída do filtro 

são feitos com canalização de 50 milímetros. 
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Figura 20 -  Foto do filtro biológico anaeróbio 

 

Fonte: O autor (2013) 

 

4.2.4 Filtros recheados com areia e carvão ativado 

 

 Após sair do filtro biológico o efluente é armazenado em um reservatório de 

acúmulo de efluente (Figura 21), com volume de 0,5 m³, utilizando uma bomba 

(Figura 21), de 1,0 cv o efluente é enviado para dois filtros polidores (Figura 21), o 

primeiro recheado com areia de quartzo com granulometria de 18/30 mesh e o 

segundo com carvão ativado com granulometria de 3,5 por 6,0 mesh. Os dois filtros 

são idênticos e consistem de um tanque em plástico polietileno rotomoldável com 

capacidade de 5 m³/h. Os filtros são vendidos comercialmente para o tratamento de 

água de piscinas, os mesmos possuem mecanismos de retrolavagem, que deve ser 

realizada todo dia após a utilização da estação. Assim ao final do turno de trabalho 

deve-se acumular água no reservatório de acúmulo na saída do filtro biológico 

anaeróbio para realizar a retrolavagem, o efluente proveniente da retrolavagem dos 

filtros retorna para a caixa separadora de areia e óleo. 
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Figura 21 -  Foto dos filtros de areia e carvão ativado 

 

Fonte: O autor (2013) 

 

Legenda: 
1 – Bomba de recalque de 1 cavalo; 2 – Reservatório de acumulo, com volume de 500 litros; 3 – Filtro 
recheado com areia de quartzo; 4 – Filtro recheado com carvão ativado; 5 – Canalização de 50 
miimetros que envia o efluente proveniente da retrolavagem dos filtros para a caixa separadora de 
areia e óleo. 
 

 Após o efluente passar pelo filtro recheado de carvão ativado, o mesmo fica 

armazenado em um reservatório de acúmulo (Figura 22), com volume de 1 m³, no 

fundo do reservatório encontra-se uma bomba submersa de 1 cavalo de potência 

que envia o efluente para ser reutilizado na lavagem de veículos.  
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Figura 22 -  Reservatório de acúmulo do efluente tratado 

 

Fonte: O autor (2013) 

Legenda: 
1 – Reservatório de acumulo, com volume de 1000 litros; 2 – Mangueira ligada a bomba submersa de 
1 cv que envia o efluente para ser reutilizado. 
 

4.3 AMOSTRAGEM E ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

 

 Durante os meses de novembro de 2013 a maio de 2014, foi realizada a 

coleta semanal de 21 amostras do efluente da estação 1, na entrada e saída da 

caixa separadora e na saída do filtro de carvão ativado. 

Durante os meses de maio de 2013 a agosto de 2014, foi realizada a coleta 

de 9 amostras do efluente da estação 2, na entrada e saída da caixa separadora e 

na saída do filtro de carvão ativado, sendo que no período de 17/05/2013 a 

18/06/2013 as coletas foram realizadas semanalmente, e as demais em intervalos 

distintos seguindo a amostragem solicitada pela secretaria municipal de meio 

ambiente da cidade de Curitiba - PR. 

 Uma vez coletadas, as amostras foram encaminhadas ao laboratório de 

análises ambientais do Sindicato de Combustíveis do Paraná, o qual é certificado 

pela Norma ISO/IEC 17.025 e acreditado junto ao INMETRO, pelo número de 

acreditação 0644. As amostras foram coletadas seguindo procedimentos internos do 

laboratório e os parâmetros foram analisados seguindo a metodologia Standard 

Methods for Examination of water and Wastewater 22nd Edition, 2012. 
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4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

 Foi verifica a correlação dos dados de DBO e DBO de ambas as estações, o 

cálculo foi feito para os dados do efluente bruto, após o mesmo passar pelo sistema 

de tratamento primário e na saída do sistema de tratamento secundário. O valor de 

correlação foi analisado seguindo a equação 1. 

  

  
(1) 

 

 Os valores de correlação dos dados acima citados e a discussão dos 

mesmos está descrita no próximo item. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Durante os meses em que foi acompanhada a eficiência da estação 1 foram 

coletadas 21 amostras e na estação 2 foram coletadas 9 amostras. Os pontos de 

coleta em ambas as estações foram, na entrada e saída da caixa separadora areia e 

óleo e na saída do filtro de carvão ativado, as quais foram analisadas com relação à 

remoção de DBO, DQO, óleos e graxas totais e minerais, sólidos sedimentáveis e 

pH. Os resultados são apresentados a seguir. 

 

5.1 RESULTADOS DAS AMOSTRAS COLETADAS NA ESTAÇÃO 1 

 

 As datas de coleta e os resultados das análises estão demonstrados nas 

Tabelas 2, 3 e 4.  

 

Tabela 2 -  Caracterização do efluente na entrada da caixa separadora de areia e óleo da estação 1 

Data da 
coleta 

DBO 
(mg/L) 

DQO 
(mg/L) 

Óleos e 
graxas 
totais 
(mg/L) 

Óleos 
minerais 
(mg/L) 

PH 

Sólidos 
Sedimentáveis 

(ml/L) 

28/11/2013 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

04/12/2013 514 840 16 <10 6,0 <0,5 

12/12/2013 265 397 <10 <10 7,0 <0.5 

17/01/2014 970 2075 930 494 4,0 <0,5 

21/01/2014 15904 24804 5025 3074 5,0 <0,5 

31/01/2014 11873 27620 566 421 8,0 <0,5 

05/02/2014 867 7585 103 71 7,4 <0,5 

14/02/2014 612 807 18 <10 7,0 <0,5 

20/02/2014 224 316 12 <10 6,1 <0,5 

27/02/2014 87 187 <10 <10 5,8 <0,5 

07/03/2014 386 1067 18 <10 7,0 <0,5 

13/03/2014 178 246 <10 <10 6,7 <0,5 

20/03/2014 290 374 <10 <10 5,9 <0,5 

26/03/2014 306 391 <10 <10 6,5 <0,5 

31/03/2014 149 210 10 <10 6,0 <0,5 

10/04/2014 502 902 19 11 6,7 <0,5 

16/04/2014 488 789 17 <10 7,2 <0,5 

24/04/2014 605 1003 35 22 6,8 <0,5 

29/04/2014 715 1256 48 26 7,1 <0,5 

08/05/2014 689 1077 45 21 6,6 <0,5 

14/05/2014 768 1425 60 37 6,9 <0,5 

Fonte: O autor (2015) 
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Tabela 3 -  Caracterização do efluente na saída da caixa separadora de areia e óleo da estação 1 

Data da 
coleta 

DBO 
(mg/L) 

DQO 
(mg/L) 

Óleos e 
graxas 
totais 
(mg/L) 

Óleos 
minerais 
(mg/L) 

PH 

Sólidos 
Sedimentáveis 

(ml/L) 

28/11/2013 461 494 <10 <10 6,0 <0,5 

04/12/2013 168 221 <10 <10 7,0 <0.5 

12/12/2013 414 777 15 <10 7,0 <0,5 

17/01/2014 73 93 <10 <10 6,0 <0,5 

21/01/2014 680 1858 134 73 6,0 0,6 

31/01/2014 217 797 73 53 6,8 8,0 

05/02/2014 99 119 17 <10 7,2 <0,5 

14/02/2014 233 520 <10 <10 7,0 <0,5 

20/02/2014 184 399 <10 <10 6,0 <0,5 

27/02/2014 67 201 <10 <10 6,0 <0,5 

07/03/2014 142 336 <10 <10 ---- <0,5 

13/03/2014 100 203 <10 <10 7,0 <0,5 

20/03/2014 145 298 <10 <10 7,4 <0,5 

26/03/2014 220 302 <10 <10 6,6 <0,5 

31/03/2014 119 200 <10 <10 6,0 <0,5 

10/04/2014 309 685 14 <10 7,1 <0,5 

16/04/2014 298 552 12 <10 6,3 <0,5 

24/04/2014 430 606 18 <10 7,8 <0,5 

29/04/2014 481 709 26 16 7,5 <0,5 

08/05/2014 403 651 29 13 6,5 <0,5 

14/05/2014 385 785 35 21 6,1 <0,5 

Fonte: O autor (2015) 

 
Tabela 4 -  Caracterização do efluente do filtro recheado com carvão ativado da estação 1 

Data da 
coleta 

DBO 
(mg/L) 

DQO 
(mg/L) 

Óleos e 
graxas 
totais 
(mg/L) 

Óleos 
minerais 
(mg/L) 

PH Sólidos 
Sedimentáveis 

(ml/L) 

28/11/2013 72 68 <10 <10 8,0 <0,5 

04/12/2013 11 15 <10 <10 7,0 <0,5 

12/12/2013 161 288 <10 <10 6,0 <0,5 

17/01/2014 45 68 <10 <10 7,0 <0,5 

21/01/2014 145 478 18 <10 6,0 0,6 

31/01/2014 240 502 28 10 6,3 6,0 

05/02/2014 61 132 12 <10 6,2 <0,5 

14/02/2014 88 157 <10 <10 7,0 0,8 

20/02/2014 69 143 <10 <10 5,7 <0,5 

27/02/2014 28 61 <10 <10 6,1 <0,5 

07/03/2014 79 120 <10 <10 7,0 <0,5 

13/03/2014 27 76 <10 <10 7,0 <0,5 

20/03/2014 60 136 <10 <10 6,7 <0,5 

26/03/2014 74 161 <10 <10 7,4 <0,5 

31/03/2014 42 94 <10 <10 5,0 <0,5 

10/04/2014 85 153 <10 <10 7,8 <0,5 

16/04/2014 91 147 <10 <10 6,9 <0,5 

24/04/2014 89 230 <10 <10 5,9 <0,5 

29/04/2014 68 203 <10 <10 6,2 <0,5 

08/05/2014 76 189 <10 <10 7,1 <0,5 

14/05/2014 82 215 <10 <10 7,7 <0,5 

Fonte: O autor (2015) 
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 Analisando os resultados das amostragens realizadas nota-se que nas datas 

de 21/01/2014, 31/01/2014 e 05/02/2014, as concentrações dos parâmetros estão 

bem elevadas, esse fato ocorreu devido a um lançamento indevido de óleo 

queimado na entrada da caixa separadora, após a descoberta desse lançamento foi 

feita uma remoção do óleo sobrenadante no interior da mesma. Devido a esse fato 

os valores dessas amostragens não foram incluídos na análise estatística dos dados. 

 Os dados foram inseridos no programa excel, a fim de elaborar gráficos para 

facilitar a visualização e interpretação dos mesmos, os gráficos estão identificados 

abaixo.   

 

Gráfico 1 -  Resultado das análises de DBO e DQO na entrada da caixa separadora de areia e óleo 
da estação 1 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 Analisando os resultados apresentados nota-se que na maioria das amostras 

os resultados das análises ficaram acima dos valores de referência que é de 100 

mg/L para DBO e 300 mg/L para DQO, estabelecidos no artigo 22 da Resolução n° 

021/2011 da Scretária Estadual do Meio Ambiente. 

 Devido as altas concentrações de DBO e DQO presentes no efluente bruto 

do efluente de lavagem de veículos leves e pesados percebe-se a importância do 

tratamento deste tipo de efluente. 
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Gráfico 2 -  Resultado das análises de DBO e DQO na saída da caixa separadora de areia e óleo da 
estação 1 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 Analisando os resultados apresentados nota-se que mesmo após o efluente 

passar pelo sistema de tratamento primário, na maioria das amostras os resultados 

das análises ficaram acima dos valores de referência que é de 100 mg/L para DBO e 

300 mg/L para DQO, estabelecidos no artigo 22 da Resolução n° 021/2011 da 

Secretária Estadual do Meio Ambiente. 

 Mesmo após o efluente passar pelo tratamento primário (caixa separadora 

de areia e óleo) o efluente apresenta elevadas concentrações de DBO e DQO, 

portanto o mesmo necessita de tratamento secundário, seguindo o estabelecido pelo 

paragrafo único do artigo 21 da Resolução n° 021/2011 da Secretária Estadual do 

Meio Ambiente. 
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Gráfico 3 -  Resultado das análises de DBO e DQO na saída da estação da estação 1 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 Analisando os resultados apresentados nota-se que após o efluente passar 

pelo sistema de tratamento primário e secundário, em apenas uma amostra o valor 

de DBO ficou acima do valor de referência que é de 100 mg/L, estabelecido no artigo 

22 da Resolução n° 021/2011 da Secretária Estadual do Meio Ambiente. 

 

Gráfico 4 -  Resultado das análises de óleos e graxas totais na entrada e saída da caixa separadora 
de areia e óleo da estação 1 

 

Fonte: O autor (2016) 
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 Analisando os resultados apresentados nota-se que em alguns pontos de 

coleta o efluente apresenta resultados das análises acima do valor de referência que 

é de 20mg/L de óleos e graxas, estabelecido pela legislação vigente, mesmo após o 

efluente passar pelo sistema de tratamento primário, todas as amostras coletadas na 

saída da estação ficaram abaixo do valor de referência estabelecidos no artigo 16 da 

Resolução n° 430/2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

 

Gráfico 5 -  Resultado das análises de pH na entrada e saída da caixa separadora de areia e óleo e 
na saída da estação da estação 1 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 Analisando os resultados apresentados nota-se que em apenas uma das 

coletas do efluente bruto o valor do pH da amostra ficou abaixo do valor de 

referência que é de 5 a 9, estabelecido pelo artigo 16 da Resolução n° 430/2011 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

Através dos resultados obtidos nas campanhas realizadas com o efluente na 

saída da estação, o mesmo apresentou em todas as análises valores abaixo dos 

limites de referência estipulados pelo artigo 16 da Resolução n° 430/2011 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente, para lançamento em corpos receptores. 

Comparando com a ABNT NBR 13969:1997 que dispõe sobre o reuso de 

esgoto doméstico tratado, o efluente final da estação 1 pode ser reutilizado para 

lavagem de veículos e pisos, pois o efluente não tem contribuições de esgoto o que 
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o deixa isento de coliformes fecais, seu pH fica entre 6,0 e 8,0 e os sólidos são 

retidos nos filtro de areia e carvão ativado. 

 

5.1.1 Análise estatística em relação a correlação dos dados da estação 1 

 

 Resultado do valor de correlação dos dados de DBO e DQO do efluente na 

entrada da caixa separadora.  

 

 

 

 Os dados de DBO e DQO do efluente na entrada da caixa separadora foram 

inseridos em um gráfico de dispersão para melhor visualização dos mesmos. 

 

Gráfico 6 -  Dispersão da concentração de DBO e DQO na entrada da caixa separadora 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 Devido uma fraca correlação entre os dados analisa-se o gráfico de 

dispersão como fora dos parâmetros apresentados, esse fato ocorreu devido à 

presença de óleo em fase livre na entrada da caixa separadora, com isso a 

concentração de DQO é mais elevada que a de DBO.  
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 Resultado do valor de correlação dos dados de DBO e DQO do efluente na 

saída da caixa separadora 

  

 

 No Gráfico 7 encontra-se o Gráfico de dispersão em relação aos dados de 

DBO e DQO do efluente na saída da caixa separadora. 

 

Gráfico 7 -  Dispersão da concentração de DBO e DQO na saída da caixa separadora 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 Analisa-se neste gráfico a forte correlação entre os dados, isso ocorre, pois 

após o efluente passar pela caixa separadora de areia e óleo, o efluente está isento 

de óleo e sólidos grosseiros como areia e terra, assim o valor de DBO e DQO são 

reduzidos de forma mais homogênea. 

 Resultado do valor de correlação dos dados de DBO e DQO do efluente na 

saída do filtro de carvão ativado (Equação 3).  

 

  

 

 A seguir encontra-se o gráfico de dispersão em relação aos dados de DBO e 

DQO do efluente na saída do filtro de carvão ativado. 
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Gráfico 8 -  Dispersão da concentração de DBO e DQO na saída do filtro de carvão ativado 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 Verificou-se que na saída do filtro de carvão ativado os dados se 

aproximaram da reta de regressão, o que indica que existe uma forte correlação 

entre eles e também como os parâmetros regrediram a níveis abaixo do estabelecido 

pela legislação vigente. 

 No Gráfico 9 encontra-se a análise do gráfico de dispersão dos valores de 

DBO da entrada, saída da caixa separadora e saída do filtro de carvão ativado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

Gráfico 9 -  Dispersão da concentração de DBO na entrada e saída da caixa separadora e saída do 
filtro de carvão ativado 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 Analisa-se que os dados na entrada da caixa separadora tiveram uma 

grande dispersão do parâmetro (variava muito a concentração de DBO no efluente 

bruto), na saída da caixa separadora verificou-se que houve remoção do parâmetro 

analisado, assim como na saída do filtro de carvão ativado, demonstrando-se que 

houve eficácia na remoção da concentração do parâmetro analisado. Vale ressaltar 

ainda que como no efluente final da ETE foi fraca dispersão dos dados de DBO (ver 

Figura 23), isso é indício que o sistema manteve boa estabilidade no que se refere a 

qualidade do efluente final para o referido parâmetro.   

Encontra-se a seguir o gráfico de dispersão dos valores de DQO da entrada, 

saída da caixa separadora e saída do filtro de carvão ativado. 
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Gráfico 10 -  Dispersão da concentração de DQO na entrada e saída da caixa separadora e saída do 
filtro de carvão ativado. 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 Na entrada da caixa separadora os dados demonstraram maior dispersão 

dos parâmetros, verificando-se também que houve remoção do parâmetro tanto na 

caixa separadora como na saída do filtro de carvão ativado, demonstrando-se 

elevada eficiência de remoção de DBO na estação de tratamento.  

 

5.2 RESULTADOS DAS AMOSTRAS COLETADAS NA ESTAÇÃO 2 

 

 As amostras coletadas na estação 2, foram realizadas seguindo 

periodicidade semanal de coleta nas seis primeiras amostragens, as outras três 

coletas foram realizadas seguindo a exigência da licença de operação do seu 

empreendimento, as datas de coleta e resultados da análises estão demonstrados 

nas seguintes Tabelas 5, 6 e 7.  
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Tabela 5 -   Resultados das análises na entrada da caixa separadora da estação 2 

Data da 
coleta 

DBO 
(mg/L) 

DQO 
(mg/L) 

Óleos e 
graxas 
totais 
(mg/L) 

Óleos 
minerais 
(mg/L) 

PH 

Sólidos 
Sedimentáveis 

(ml/L) 

17/05/2013 312 608 <10 <10 7,0 <0,5 

23/05/2013 1281 6312 180 46 6,6 <0,5 

29/05/2013 2835 5727 435 215 6,3 3,0 

06/06/2013 6921 10396 1430 926 7,0 7,0 

12/06/2013 8430 14790 3230 1830 6,8 5,0 

18/06/2013 10383 17835 6910 3110 5,3 9,0 

22/10/2013 11490 19121 7830 2480 5,9 14 

13/05/2014 12522 17671 4580 4580 6,1 10 

19/08/2014 6953 12350 1250 1250 6,7 8 

Fonte: O autor (2015) 

 

Tabela 6 -  Resultados das análises na saída da caixa separadora da estação 2 

Data da 
coleta 

DBO 
(mg/L) 

DQO 
(mg/L) 

Óleos e 
graxas 
totais 
(mg/L) 

Óleos 
minerais 
(mg/L) 

PH 

Sólidos 
Sedimentáveis 

(ml/L) 

17/05/2013 226 395 <10 <10 7,4 <0,5 

23/05/2013 501 902 <10 <10 7,1 <0,5 

29/05/2013 435 883 <10 <10 6,2 <0.5 

06/06/2013 815 1348 <10 <10 6,8 <0,5 

12/06/2013 941 1815 <10 <10 5,7 <0,5 

18/06/2013 1230 2409 <10 <10 6,9 <0,5 

22/10/2013 238 523 48 21 6,3 4,0 

13/05/2014 223 302 55 29 6,4 6,0 

19/08/2014 197 283 <10 <10 7,2 3,5 

Fonte: O autor (2015) 

 

Tabela 7 -  Resultados das análises na saída do filtro recheado com carvão ativado da estação 2 

Data da 
coleta 

DBO 
(mg/L) 

DQO 
(mg/L) 

Óleos e 
graxas 
totais 
(mg/L) 

Óleos 
minerais 
(mg/L) 

PH 

Sólidos 
Sedimentáveis 

(ml/L) 

17/05/2013 182 410 <10 <10 7,6 <0,5 

23/05/2013 151 376 <10 <10 7,3 <0,5 

29/05/2013 71 206 <10 <10 6,8 <0.5 

06/06/2013 114 297 <10 <10 6,3 <0,5 

12/06/2013 83 248 <10 <10 6,0 <0,5 

18/06/2013 79 215 <10 <10 5,7 <0,5 

22/10/2013 97 240 <10 <10 6,7 <0,5 

13/05/2014 92 215 <10 <10 6,1 <0,5 

19/08/2014 81 183 <10 <10 5,9 <0,5 

Fonte: O autor (2015) 

 

 Analisando os dados apresentados nota-se que as concentrações de DBO, 

DQO e óleos e graxas apresentam concentrações mais elevadas em comparação 
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com a estação 1, isso ocorre pois as coletas terem sido realizadas com intervalo 

maior de tempo, atendendo o prazo trimestral de amostragem que foi estipulado na 

licença de operação do empreendimento, assim a estação operou por um período 

maior de tempo, aumentando as concentrações dos poluentes citados no efluente 

bruto (antes de passar pela caixa separadora de areia e óleo). 

 Após o efluente passar pelo sistema primário de tratamento (caixa 

separadora de areia e óleo), as concentrações de DBO, DQO e óleos e graxas 

tiveram excelente remoção, esse fato se dá pela retenção dos sólidos sedimentáveis 

e do óleo no interior da caixa separadora de areia e óleo, entretanto as 

concentrações de DBO e DQO ainda apresentam valores acima dos limites 

estipulados pelo artigo 22 da Resolução n° 021/2011 da Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente, necessitando de tratamento secundário.   

 Os dados foram inseridos no programa excel, a fim de elaborar gráficos para 

facilitar a visualização e interpretação dos mesmos, os gráficos estão identificados a 

seguir.  

 

Gráfico 11 -  Resultado das análises de DBO e DQO na entrada da caixa separadora de areia e óleo 
da estação 2 

 

Fonte: O autor (2016) 
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 Analisando os resultados apresentados nota-se que em todas as amostras 

os resultados das análises ficaram muito acima dos valores de referência que é de 

100 mg/L para DBO e 300 mg/L para DQO, estabelecidos no artigo 22 da resolução 

n° 021/2011 da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. 

 

Gráfico 12 -  Resultado das análises de DBO e DQO na saída da caixa separadora de areia e óleo da 
estação 2 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 Analisando os resultados apresentados nota-se que mesmo após o efluente 

passar pelo sistema de tratamento primário, em todas as amostras os resultados das 

análises ficaram acima dos valores de referência que é de 100 mg/L para DBO e 300 

mg/L para DQO, estipulados pelo artigo 22 da Resolução n° 021/2011 da Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente. 
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Gráfico 13 -  Resultado das análises de DBO e DQO na saída da estação da estação 2 

 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 Analisando os resultados apresentados nota-se que após o efluente passar 

pelo sistema de tratamento primário e secundário, apenas em três amostras o valor 

de DBO ficou acima do valor de referência que é de 100 mg/L, e em duas amostras 

o valor de DQO ficou acima do valor de referência que é de 300 mg/L, estabelecidos 

pela legislação vigente. Essas três campanhas que ficaram fora do valor de 

referência foram realizadas durante o período de teste da estação, e após a estação 

estar operando com a intensidade de tensão e corrente elétrica reguladas para a 

vazão a ser tratada, as outras campanhas de coleta apresentaram valores de 

concentração de DBO e DQO dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 22 da 

Resolução n° 021/2011 da Secretária Estadual do Meio Ambiente. 
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Gráfico 14 -  Resultado das análises de óleos e graxas totais na entrada e saída da caixa separadora 
de areia e óleo da estação 2 

 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 Analisando-se os resultados apresentados nota-se que nas amostragens 

realizadas no efluente bruto, as concentrações de óleos e graxas apresentaram 

resultados muito acima do valor de referência que é de 20mg/L de óleos e graxas, 

estabelecido no artigo 16 da resolução n° 430/2011 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente, após passar pelo sistema primário de tratamento apenas duas amostras 

ficaram acima do valor de referência, todas as amostras coletadas na saída da 

estação ficaram abaixo do valor de referência estabelecidos pela legislação. 
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Gráfico 15 -  Resultado das análises de pH na entrada e saída da caixa separadora de areia e óleo e 
na saída da estação da estação 2 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 Analisando os resultados apresentados nota-se que todas as amostras 

ficaram entre o valor de referência que é de 5 a 9, estabelecidos pelo artigo 16 da 

resolução n° 430/2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

 Comparando com a ABNT NBR 13969:1997 que dispõe sobre o reuso de 

esgoto doméstico tratado, o efluente final da estação 2 pode ser reutilizado para 

lavagem de veículos e pisos, pois o efluente não tem contribuições de esgoto o que 

o deixa isento de coliformes fecais, seu pH fica entre 6,0 e 8,0 e os sólidos são 

retidos nos filtro de areia e carvão ativado. 

 

5.2.1 Analise estatística em relação a correlação dos dados da estação 2 

 

 Resultado do valor de correlação dos dados de DBO e DQO do efluente na 

entrada da caixa separadora.  

  

  

 

 Os dados de DBO e DQO do efluente na entrada da caixa separadora foram 

inseridos em um gráfico de dispersão para melhor visualização dos mesmos. 
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Gráfico 16 -  Dispersão da concentração de DBO e DQO na entrada da caixa separadora 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 Os dados apresentaram uma forte correlação devido as altas concentrações 

de DBO e DQO, porem ficaram muito distantes da reta de regressão linear, assim o 

gráfico de dispersão se mostra fora dos parâmetros analisados, devido à presença 

de óleo em fase livre na entrada da caixa separadora de areia e óleo, o que faz com 

que as concentrações de DBO e DQO sejam atinjam valores altos de concentração. 

 Resultado do valor de correlação dos dados de DBO e DQO do efluente na 

saída da caixa separadora. 

  

  

 

 A seguir o gráfico de dispersão em relação aos dados de DBO e DQO do 

efluente na saída da caixa separadora. 
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Gráfico 17 -  Dispersão da concentração de DBO e DQO na saída da caixa separadora 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 Analisa-se neste gráfico devido a forte correlação entre os dados houve uma 

aproximação dos parâmetros apresentados, isso ocorre, pois após o efluente passar 

pela caixa separadora de areia e óleo, o efluente está isento de óleo e sólidos 

grosseiros como areia e terra, assim o valor de DBO e DQO são reduzidos. 

 Resultado do valor de correlação dos dados de DBO e DQO do efluente na 

saída do filtro de carvão ativado. 

 

  

 

 A seguir apresenta-se o gráfico de dispersão em relação aos dados de DBO 

e DQO do efluente na saída do filtro de carvão ativado. 
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Gráfico 18 -  Dispersão da concentração de DBO e DQO na saída do filtro de carvão ativado 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 Verificou-se que na saída do filtro de carvão ativado os dados se 

aproximaram da reta de regressão, em relação aos gráficos anteriores o que indica 

que existe uma forte correlação entre eles e como os parâmetros regrediram a níveis 

abaixo do estabelecido pela legislação vigente. 

 Analise do gráfico dispersão dos valores de DBO da entrada, saída da caixa 

separadora e saída do filtro de carvão ativado. 
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Gráfico 19 -  Dispersão da concentração de DBO na entrada e saída da caixa separadora e saída do 
filtro de carvão ativado 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 Analisa-se que os dados na entrada da caixa separadora tiveram uma 

grande dispersão do parâmetro, fazendo com que houvesse um grande aumento da 

concentração dos dados coletados, na saída da caixa separadora verificou-se que 

houve remoção do parâmetro analisado, com a aproximação dos dados a reta de 

regressão, na saída do filtro de carvão ativado, demonstrou-se que houve eficácia na 

remoção da concentração do parâmetro analisado. 

 Analise do gráfico dispersão dos valores de DQO da entrada, saída da caixa 

separadora e saída do filtro de carvão ativado. 
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Gráfico 20 -  Dispersão da concentração de DQO na entrada e saída da caixa separadora e saída do 
filtro de carvão ativado 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 Na entrada da caixa separadora com os dados obtidos foi possível 

demonstrar que ha uma grande dispersão dos parâmetros, fazendo com que os 

dados coletados apresentem uma elevada concentração do parâmetro analisado, na 

saída da caixa separadora verificou-se que houve remoção do parâmetro analisado, 

devido a aproximação dos dados a reta de regressão, na saída do filtro de carvão 

ativado, demonstrou-se que houve eficiência de remoção da concentração do 

parâmetro analisado. 

 

5.3 AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA MÉDIA DE AMBAS ESTAÇÕES 

 

 Utilizando os dados das concentrações de DBO e DQO foi calculada a 

concentração média nas três campanhas de coleta da estação 1 e 2, os dados são 

apresentados nas Tabelas 8 e 9. 

 

Tabela 8 -   Concentrações médias de DBO e DQO da estação 1 

Parâmetro 
Concentração 

média do efluente 
bruto 

Concentração média do 
efluente após passar pelo 

sistema primário de 
tratamento 

Concentração média do 
efluente após passar pelo 

sistema primário e 
secundário de tratamento 

DBO (mg/L) 1.225,95 268 80,62 

DQO (mg/L) 3.668,55 514,57 173,14 

Fonte: O autor (2016) 
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 Com os valores das concentrações médias de DBO e DQO da estação 1 foi 

possível calcular a eficiência de remoção destes parâmetros, assim constata-se que 

o tratamento primário obteve eficiência média de remoção de 78,13% de DBO e 

85,97% de DQO, o tratamento secundário obteve eficiência média de remoção de 

69,91% de DBO e 66,35% de DQO, e o sistema primário e secundário obteve 

eficiência média de remoção de 93,26% de DBO e 95,28% de DQO. 

 

Tabela 9 -  Concentrações médias de DBO e DQO da estação 2 

Parâmetro 
Concentração 

média do efluente 
bruto 

Concentração média do 
efluente após passar pelo 

sistema primário de 
tratamento 

Concentração média do 
efluente após passar pelo 

sistema primário e 
secundário de tratamento 

DBO (mg/L) 2.970,22 534 105,55 

DQO (mg/L) 11.645,55 984,44 265,55 

Fonte: O autor (2016) 

 

 Na estação 2 o tratamento primário obteve eficiência média de remoção de 

82,02% de DBO e 91,54% de DQO, o tratamento secundário obteve eficiência média 

de remoção de 80,23% de DBO e 73,08% de DQO, e o sistema primário e 

secundário obteve eficiência média de remoção de 96,44% de DBO e 97,71% de 

DQO. 

 Analisando as eficiências médias de remoção de ambas as estações é 

possível demonstrar que a estação 2 atingiu níveis maiores de remoções para os 

parâmetros de DBO e DQO, entretanto a concentração média de DBO na efluente 

final da estação 2 ficou acima do limite de 100 mg/L estabelecido pelo artigo 22 da 

Resolução n° 021/2011 da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 Com o presente trabalho comprovou-se que o efluente de lavagem de 

veículos pesados possui elevadas concentrações de matéria orgânica, presença de 

materiais sólidos e óleos e graxas. Mesmo com a implementação de sistema 

primário de tratamento (caixa separadora de areia e óleo) o efluente apresenta 

concentrações dos parâmetros de DBO, DQO e óleos e graxas acima dos limites 

estipulados pela legislação vigente, necessitando implantação de sistema secundário 

de tratamento. 

 Analisando as duas estações estudadas, que consistem de mesmo 

tratamento primário (caixa separadora de areia e óleo) e dois tipos de tratamento 

secundário distintos (estação 1 coagulação e decantação, estação 2 

eletrocoagulação e flotação, após esses tratamentos ambas possuem filtro biológico 

e filtros de areia e carvão) pode-se concluir que ambas foram eficientes para realizar 

o tratamento do efluente em questão, com a estação 1 atingindo nível de remoção 

de 93,26% de DBO e 95,28% de DQO e a estação 2 atingindo nível de remoção de 

96,44% de DBO e 97,71% de DQO, os demais parâmetros analisados (sólidos 

sedimentáveis, óleos e graxas e pH) ficaram abaixo do limites estipulados pelo artigo 

22 da Resolução n° 021/2011 da Secretária Estadual do Meio Ambiente e artigo 16 

da Resolução n° 430/2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

 Portanto pode-se assumir que ambas as estações apresentaram um efluente 

final que atendem os padrões de lançamento das legislações citadas, e comparando 

o mesmo com a ABNT NBR 13969:1997 que dispõe sobre o reuso de esgoto 

doméstico tratado, o efluente final das estações pode ser reutilizado para lavagem 

de veículos e pisos, pois o efluente não tem contribuições de esgoto o que o deixa 

isento de coliformes fecais, seu pH fica entre 6,0 e 8,0 e os sólidos são retidos nos 

filtro de areia e carvão ativado. 
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