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Introdução

A qualidade dos esgotos que chegam às estações de 
tratamento, e a eficiência destas, são usualmente 
estimadas a partir da determinação da matéria orgânica 
presente, através das análises, entre outros parâmetros, 
de DBO e DQO, sendo a primeira, a análise de 
referência, apesar de estar sujeita a imprecisões e 
limitações [1].

A DBO é a quantidade de oxigênio necessária para 
oxidar a matéria orgânica por decomposição 
microbiana aeróbia para uma forma inorgânica estável. 
Já a DQO é a quantidade de oxigênio necessária para 
oxidação da matéria orgânica por um agente químico. 
O aumento do seu valor numa estação de tratamento de 
esgoto ou corpo d’água se deve principalmente a 
despejos de origem industrial. [2]

No Brasil, a resolução CONAMA nº 357, de 17 de 
março de 2005 e sua alteração na resolução nº 397, de 
03 de abril de 2008 estabelecem limites para 
lançamentos de efluente de estações de tratamento de 
esgotos (ETE) em corpos receptores. Para 
quantificação de matéria orgânica ou do seu potencial 
poluidor, utilizam-se métodos indiretos, como a
demanda química de oxigênio (DQO) e a demanda 
bioquímica de oxigênio (DBO) [3].

A relação entre os valores de DQO e DBO varia de 
acordo com as características do esgoto e à medida que 
passa pelas diversas etapas do tratamento. Para águas 
residuais de origem doméstica, as relações entre 
DQO/DBO variam de 1,7 a 2,4. Em um tratamento 
biológico a tendência é essa relação aumentar, devido a 
redução da fração biodegradável. [3]

A tecnologia da ETE monitorada foi a de filtro 
biológico acompanhado de decantação primária e 
secundária. O presente trabalho teve como objetivo
apresentar a os resultados do monitoramento dos 
parâmetros de DQO e DBO, do efluente tratado na
Estação de Tratamento de Esgoto de Peixinhos e 
determinar a correlação entre eles assim como a 
eficiência do tratamento em função desses parâmetros.

Material e métodos

Os dados utilizados, referentes ao monitoramento 
dos parâmetros DQO e DBO foram adquiridos junto a 
Agência de Regulação de Pernambuco (ARPE), 
Companhia Pernambucana de Saneamento 
(COMPESA) e Agência estadual de meio ambiente e 
recursos hídricos (CPRH).

A análise destas informações foi realizada no 
Departamento de Tecnologia Rural (DTR) da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco. Foram 
coletadas 24 amostras, dos resultados dos parâmetros 
supracitados, referentes à entrada e saída do afluente, 
no período de 2007 a 2009, na Estação de Tratamento 
de Esgoto localizada no Bairro de Peixinhos da cidade 
de Olinda (ETE – Peixinhos), que integra a região 
metropolitana do Recife. Essa ETE possui a seguinte 
configuração: grade de barra, caixa de areia, 
decantador primário, filtro biológico (Figura 1) e 
decantador secundário. O corpo receptor do efluente 
dessa estação é o rio Beberibe, cuja nascente é no 
município de Camaragibe e faz confluência com o Rio 
Capibaribe antes de desaguar no oceano Atlântico. Sua 
bacia hidrográfica mede 81km² e envolve parcelas dos 
municípios de Recife (65%), Olinda (21%) e 
Camaragibe (14%). O Beberibe (Figura 2) é 
considerado um dos rios mais poluídos de Pernambuco 
– o problema existe em decorrência da déficit no 
saneamento básico em Olinda e Recife e da ocupação 
urbana das encostas das margens. Mais de 500 mil 
pessoas moram em áreas banhadas pela Bacia do 
Beberibe. [4]

Resultados e Discussão

Com esta análise, foi possível observar que o 
processo predominante é a oxidação biológica. A 
matéria orgânica é absorvida na camada biológica, de 
modo a sofrer a degradação aeróbica nas camadas 
exteriores. 

À medida que os organismos crescem, a 
espessura da camada biológica aumenta e o oxigênio 



não consegue penetrar em todas as camadas, sendo 
consumido antes de atingir as faces interiores que se 
comportam anaerobicamente. O esgoto percolando 
entre o meio filtrante lava a camada de limo que o 
recobre e arrasta consigo os excessos de sólidos e limo, 
de modo a haver sempre substituição de novas camadas 
biológicas. [5]

Através da estatística descritiva, mostrada na Tabela 
1, pode-se verificar que os valores de DQO
apresentaram uma média de 66,91mg/L de O2, e os 
valores de DBO uma média de 22,53mg/L O2, ambos 
na saída. Estes dois parâmetros apresentam dados não 
homogêneos por obterem um coeficiente de variação 
acima de 20% [6]. 

O monitoramento realizado na ETE Peixinhos, no 
período de 2007 a 2009, mostrou ainda, que o esgoto 
doméstico a ser tratado apresentou em média DBO de 
152,91mg/L e DQO de  323,51 mg/L, que são valores 
inferiores aos citados na literatura (DBO de 300 mg/L e 
DQO de 600 mg/L). [3] As eficiências médias na 
remoção de DQO e DBO, no período em estudo, foram 
respectivamente 77,45% e 84,28%. 

Em alguns momentos do monitoramento, 
observou-se que a eficiência do tratamento foi superior 
a 90% e em outros momentos inferior a 80%. Essas 
variações são decorrentes das características físico-
químicas do esgoto que em alguns momentos podem 
apresentar uma menor biodegrabilidade e também 
podem estar relacionadas com fatores operacionais do 
sistema (Figura 3).

A Figura 4 apresenta a distribuição dos dados ao
longo do tempo para a relação de DQO/DBO de 
entrada e saída. Pode-se concluir que quanto maior for
a relação DQO/DBO, maior será eficiência do 
tratamento biológico.
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Tabela 1. Resumo estatístico da DBO, DQO, relação entre DBO e DQO e eficiência de remoção desses parâmetros na ETE de 
Peixinhos.

DBO
(entrada)

DQO
(entrada)

DBO
(saída)

DQO
(saída)

DQO/DBO
(entrada)

DQO/DBO
(saída)

Eficiência 
DBO %

Eficiência 
DQO %

Média 152,909 323,507 22,529 66,909 2,125 3,145 84,280 77,450

Desvio Padrão 40,441 92,361 9,323 25,524 0,267 0,928 7,979 12,699

CV 0,264 0,285 0,414 0,381 0,126 0,295 0,095 0,164

Máximo 257,778 579,556 52,800 140,200 2,785 5,483 92,047 88,970

Mínimo 91,750 189,000 11,667 39,000 1,766 0,943 60,561 25,820



Figura 1. Filtro biológico da ETE Peixinhos.

Figura 2. Rio Beberibe.

Figura 3. Gráfico da remoção de DBO (%) ao longo do tempo e eficiência esperada da ETE Peixinhos.

Figura 4. Gráfico da relação DQO/DBO de entrada e saída na ETE Peixinhos.


