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RESUMO 

Com a problemática ambiental cada vez mais em questão, ficam aparentes à sociedade os causadores de danos 
ambientais, entre elas a atividade industrial. Com base em análises laboratoriais, este artigo propõe uma alternativa de 
tratamento de efluentes em uma empresa retificadora de motores. Os principais problemas encontrados na empresa 
foram: Altos índices de diversos tipos de poluentes e resíduos no efluente devido à ineficiência e falta de monitoramento  
do sistema de tratamento atual. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente a questão ambiental vem se tornando cada vez mais importante nos meios de produção, se juntando aos 
aspectos econômicos e tecnológicos. A produção ambientalmente adequada leva as empresas a fazer uma avaliação de 
todos os seus setores, tentando melhorar ao máximo a interação entre produtos, serviços e meio ambiente. Omentto, 
Souza & Filho (2007) 
 
A não redução dos impactos ambientais por parte da empresa pode ocasionar sérios problemas na questão da perda de 
consumidores já que estes estão cada vez mais exigentes com relação aos produtos ambientalmente corretos. Neste caso 
a busca das empresas por produtos cada vez mais ecológicos pode servir como estratégia de mercado para atingir os 
consumidores com responsabilidade ambiental. Omentto, Souza & Filho (2007) 
 
Técnicas de produção mais adequadas ecologicamente devem ser incorporadas a empresa de modo a minimizar o uso de 
materiais, perdas, efluentes e produtos prejudiciais à saúde da humanidade. 
A preocupação com a contaminação dos efluentes está presente dentro da empresa, à água é o bem natural que sofre a 
maior agressão. 
 
Da pequena porcentagem de água disponível no planeta em condições de potabilidade, muitas estão sofrendo 
contaminações pelos processos industriais, como por exemplo, a lavagem de peças e outros materiais, nos quais a 
grande quantidade de óleos e graxas, os quais acabam indo diretamente para os corpos hídricos se não haver um 
tratamento. O Conama (Conselho Nacional de Meio Ambiente) estabelece os padrões de lançamento de efluentes de 
qualidade de corpos receptores objetivando a preservação destes corpos d’água.  
 
Alguns parâmetros de qualidade de água tais como as características físicas, químicas e toxicológicas são de grande 
importância na caracterização das águas e a sua determinação que é exigida pelos órgãos ambientais de gestão dos 
recursos hídricos. Visto que a água utilizada no processo de lavagem da oficina não atende a parâmetros normais, é 
necessária uma alternativa para a reciclagem da água na própria oficina. 
 
Para uma necessidade de economia de água, a reciclagem e a reutilização são alternativas para um uso racional. A 
reciclagem pode ser definida como uma forma de reaproveitamento de uma água já utilizada que sofreu alterações 
físico-químicas e microbiológicas. O reaproveitamento é feito antes que a água atinja a rede de esgotos, por exemplo, a 
água do chuveiro que pode ser utilizada para a descarga do vaso sanitário ou lavagem do quintal. Brandimarte, (1999), 
apud, Macedo, (2007) 
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Em um nível industrial a reciclagem se tornou uma realidade, sendo alternativa para redução nos custos envolvidos com 
a própria água e redução do volume de efluentes lançados em recursos hídricos. Macedo, (2007) 
 
Os derivados de petróleo óleos e graxas, restos oriundos do processo analisado, são elementos tóxicos ao meio ambiente 
e podem causar contaminação do solo, da água e do lençol freático, além de danificar os processos de fotossíntese e a 
taxa de transferência dos gases para a atmosfera, agindo como uma camada impermeabilizante. Fontenele, et al, (2006) 
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram coletados 4L de efluentes do setor de lavagem de motores. No entanto a água escolhida para análise já havia 
passado pelo atual sistema de tratamento que se resume a um processo de decantação (sistema não dimensionado e 
ultrapassado). Então foram realizadas nas amostras coletadas análises de pH, turbidez, DQO, óleos e graxas, sólidos 
totais, solúveis e fixos. 
 
O conhecimento do potencial hidrogênio iônico da água permite monitoramento do poder de corrosão e se a água em 
relação do pH se enquadra dentro da legislação. Macedo, (2005) 
 
A DQO se baseia no fato de alguns compostos orgânicos, serem oxidados por agentes químicos oxidantes avaliados 
fortes. É a quantidade de O2 necessária para a oxidação da matéria orgânica através de um agente químico. Macedo, 
(2005) 
 
Depois da caracterização do efluente, foram propostos os tratamentos com filtro de areia e brita e um filtro com carvão 
ativado em pó. 
 
A filtração é o processo de separação utilizado em tratamento de água para remoção de material particulado através de 
passagem por camadas filtrantes ou meio poroso. Apesar de alguns processos não realizarem uma filtração, 
propriamente dita, também estão inclusos nesta categoria, para efeito de simplificação de nomenclatura, por exemplo, os 
filtros de carvão ativado (processo de retenção por adsorção e reação química). Macedo, (2007), apud, Expansul, 
(2004). 
 
Primeiramente foi realizada a caracterização do efluente depois da filtragem com o filtro de areia e brita depois se 
utilizou um filtro de carvão para a retirada de cor e odor do efluente.  Segundo Macedo (2007), os métodos mais usados 
para remoção de gosto e odor são processos de adsorção em carvão ativado. 
 
 
RESULTADOS 

Apesar de a empresa retificadora de motores não ser de grande porte possui um efluente com uma capacidade alta de 
contaminação, já que óleos e graxas mesmo em pequenas quantidades são capazes de contaminar uma quantia grande de 
água e gerar problemas em uma Estação de tratamento de Efluentes (ETE). 
 
O efluente gerado da lavagem dos motores passa por um pequeno decantador e é posteriormente lançado na rede de 
esgoto urbano. O mesmo foi escolhido para os testes a fim de elaborar um tratamento que possa melhorar a qualidade da 
água. 
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Na Tabela 1 estão os resultados da caracterização deste efluente. 
 

Tabela 1: Caracterização do efluente da retifica de motores – Fonte: Dados laboratoriais, autores. 
Parâmetro Resultado 

pH 6 

Turbidez (NTU) 376 

Sólidos totais (g/L) 0,34 

Sólidos fixos (g/L) 0,1275 

Sólidos voláteis (g/L) 0,2125 

DQO (mg O²/L) 780 

 
 
Para medir a concentração de matéria orgânica foi utilizado o método da Demanda Química de Oxigênio (DQO), a qual 
mede a quantidade de matéria orgânica capaz de ser oxidada por compostos químicos presentes na amostra liquida. A 
DQO obtida foi de 780 mg O2/L, considerado alto e mostrando que o processo físico de decantação não é o suficiente 
para o tratamento do efluente. 
 
A análise de sólidos totais, fixos e voláteis através do Método Gravimétrico, mostra que as amostras retiradas depois da 
decantação tiveram valores altos de sólidos totais, sendo na sua maioria sólidos voláteis e a menor parte, de sólidos 
fixos. 
 
As tabelas a seguir mostram os resultados de sólidos totais, voláteis e fixos do efluente, assim como fora coletado da 
empresa, após decantação e após passagem pelo filtro de areia e brita e conseguinte filtro de carvão ativado. 
 

Tabela 2: Redução de sólidos após o filtro de areia e brita – Fonte: Dados laboratoriais autores. 

Parâmetro Inicial (g/L) Após Filtro de areia e 
brita (g/L) 

Redução (g/L) Redução (%) 

Sólidos totais 0,3400 0,1650 0,1750 51,47% 

Sólidos fixos 0,1275 0,1225 0,0050 3,92% 

Sólidos voláteis 0,2125 0,0425 0,1700 80% 

 
 
Tabela 3: Redução dos sólidos após filtro de areia e brita e filtro de carvão ativado – Fonte: Dados laboratoriais, 

autores. 

Parâmetro Inicial (g/L) Após Filtro de areia e 
brita e carvão ativado 

(g/L) 

Redução (g/L) Redução (%) 

Sólidos totais 0,3400 0,1300 0,2100 61,76% 

Sólidos fixos 0,1275 0,0925 0,0350 27,45% 

Sólidos voláteis 0,2125 0,0375 0,1750 82,35% 

 

 
Também foi analisado que o efluente depois da decantação possuía uma turbidez de 376 NTU e bastante odor de óleo, 
procurou-se diminuir esses parâmetros através de um filtro constituído de uma camada de pedra brita, outra de areia 
grossa e outra de areia fina com um algodão na ponta do filtro para impedir que a areia seja carregada junto com o 
efluente. 
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Com o filtro de areia e brita o resultado já foi bem considerável, com uma redução de sólidos totais, voláteis e fixos. A 
turbidez também teve uma diminuição, passando de 376 NTU para 16,8 NTU e a DQO com valor próximo a zero não 
foi possível quantificar, já que não é o melhor método para pequenas quantidades de matéria orgânica. 
 
O odor de óleo permaneceu no efluente mesmo com o processo do filtro de areia e brita. Pensando na diminuição do 
mesmo e uma melhor qualidade dos outros parâmetros, essa água foi filtrada em um filtro de carvão ativado em pó, 
obtendo uma redução na turbidez de 16,8 NTU para 1,85 NTU, retirando completamente o odor da água, reduzindo os 
sólidos e DQO também próxima de zero, tornado a água boa para ser reaproveitada a níveis industriais ou irrigação de 
gramado. 
 

 
Figura1: Visualização do efluente da retifica de motores da esquerda para a direita: efluente gerado pela retifica 

de motores, amostra após filtro de areia e brita e amostra após filtro de carvão ativado – Fonte: Autores. 

 

 
Como pode ser visualizado na figura 1, se utilizar somente a decantação do efluente à água ainda fica com uma 
aparência turva e com uma camada superficial de óleos e graxas, melhorando gradativamente a qualidade com o filtro de 
areia, e ainda mais após filtragem com carvão ativado. Através do método Soxhlet utilizando extrator de óleos e graxas, 
foi determinado que antes que o efluente fosse filtrado com o filtro de areia e brita e o de carvão ativado, a concentração 
para óleos e graxas era de 0,211g/L, passando depois de filtrado para 0,0007 g/L. Segundo resolução CONAMA 357 de 
17 de março de 2005,que define os parâmetros de potabilidade para águas da classe 1, óleos e graxas devem ser 
virtualmente ausentes. 
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