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DIAGNÓSTICO DO EFLUENTE DE UM ABATEDOURO DE AVES VISANDO SEU 

REUSO 

 

Gislaine Aguiar Mendes  

 

RESUMO 

 

O consumo de água em uma indústria de abate de aves é grande pois seu processo produtivo 

precisa desse recurso do início ao fim, acarretando em uma exorbitante carga de efluentes que 

requer de um tratamento eficaz, já que o destino final é o corpo hídrico. Geralmente as 

indústrias do ramo de abate de aves o utilizam o processo de tratamento físico-químico 

seguido, do tratamento biológico, por meio de lagoas de estabilização. Um sistema de reuso 

de água proveniente da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) reduz a contaminação 

química e biológica dos corpos hídricos contribuindo para a preservação dos mesmos, além de 

reduzir significativamente custos operacionais e industriais com o processo. Para avaliar a 

viabilidade de se implantar um sistema de reuso de água, foram coletados dados sobre seu 

consumo e geração de efluentes da indústria, sua qualidade através de análises laboratoriais 

em 4 pontos do sistema de tratamento, e com isso, saber qual ponto possui maior potencial de 

reuso para o uso secundário na indústria como a lavagem de pisos, calçadas, gaiolas e 

caminhões do abatedouro de aves. Foi identificado que as características do efluente na saída 

do flotador viabilizam a implantação de um sistema de reuso na indústria. 

 

Palavras-chave: Efluente Industrial; Indústria Alimentícia; Reutilização de Água. 

 

 

DIAGNOSIS OF THE EFFLUENT OF A POULTRY SLAUGHTERING VISING ITS 

REUSE 

 

ABSTRACT 

 

The water consumption in a poultry slaughtering industry is great because its production process 

lacks this resource from start to finish, resulting in an exorbitant load of effluents that needs an 

effective treatment, since the final launch is in the receiving water body. Generally the industries 

of the poultry slaughtering branch use the process of treatment of physical-chemical effluents 

and then the biological treatment, through ponds of stabilization, to treat their effluents. A water 

reuse system from the Effluent Treatment Station (ETE) reduces the chemical and biological 

contamination of the water bodies, contributing to their preservation, as well as significantly 

reducing operating and industrial costs with the process. To evaluate the feasibility of 

implementing a water reuse system, data were collected on water consumption and effluent 

generation in industry, as well as its quality through laboratory analysis done at 4 points of the 

effluent treatment system and with that to know which point has the greatest potential for reuse 

of its effluent treated for secondary use in the industry, such as washing floors, sidewalks, cages 

and poultry slaughtering trucks. It was identified that the effluent characteristics at the exit of the 

float make possible the implantation of a reuse system in the industry. 

 

Keywords: Industrial Sewage; Food Industry; Water Reuse. 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A problemática sobre a escassez hídrica vem sendo discutida cada vez com mais 

frequência desde a década de 1970 quando começaram a aparecer as primeiras agências 

ambientais e foi dado início a legislação ambiental no Brasil, passando a exigir maior 

comprometimento com o meio ambiente para o cumprimento das normas ambientais 

(BORGHI, 2008). 

No dia 8 de Janeiro de 1997 foi criada a Política Nacional dos Recursos Hídricos 

(PNRH), instituída pela Lei nº 9.433, que define que a “água é um bem de domínio público, 

dotado de valor econômico” e institui diretrizes para seu melhor aproveitamento (BRASIL, 

1997). 

O Capítulo IV da PNRH define os instrumentos para a gestão dos recursos hídricos, 

como a outorga pelo direito de uso da água e a cobrança correspondente (BRASIL, 1997). O 

intuito da cobrança pelo uso da água é incentivar a sua racionalização, que pode contemplar 

medidas de redução do consumo mediante de melhorias no processo e pela prática de reuso 

(HESPANHOL et al, 2006). 

Em setembro de 1997 instituiu-se no Brasil a primeira regulamentação sobre o reuso 

da água no País, a norma técnica NBR-13.969. Na norma, o reuso da água é abordado como 

uma alternativa à destinação do esgoto de origem essencialmente doméstica, ou com 

características similares, para diversas finalidades, exceto o consumo humano e definiu quatro 

classes de água de reuso e seus respectivos padrões de qualidade, como mostra a Tabela 1 

(ABNT, 1997). 

 

 

Tabela 1: Classe 2 de água de reuso pela NBR – 13.969/97 e padrões de qualidade.  

Água de 

Reuso 
Aplicações Padrões de Qualidade 

Classe 2 

Lavagem de pisos, calçadas e 

irrigação de jardins, manutenção 

de lagos e canais paisagísticos, 

exceto chafarizes. 

Turbidez < 5 uT 

Coliformes Termotolerantes < 500 

NMP/100 mL 

Cloro Residual > 0,5 mg/L 

Fonte: NBR nº 13.969/97 
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Em 2005, foi publicada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), a 

resolução nº 54, que estabelece os critérios gerais para as práticas de reuso direto não potável 

de água e definiu cinco modalidades de reuso de água (BRASIL, 2005): 

I. Reuso para fins urbanos; 

II. Reuso para fins agrícolas e florestais; 

III. Reuso para fins ambientais; 

IV. Reuso para fins industriais; 

V. Reuso na aquicultura. 

Tendo em vista o alto consumo de recursos hídricos pelas indústrias e a importância de 

se preservá-los, em 2006 a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) 

em conjunto com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Rio de Janeiro 

(SEBRAE/RJ) criou o Manual de Conservação e Reuso de Água na Indústria, onde dispõe da 

metodologia para a implantação do Plano de Conservação e Reuso da Água (PCRA). O 

PCRA leva em consideração os aspectos legais, institucionais, técnicos e econômicos para 

fundamentar sua metodologia, que por sua vez permite avaliar as oportunidades para a 

implantação de práticas que diminuam o consumo de água através de otimização de seu uso e 

reuso, detectando as características quantitativas e qualitativas da água consumida e dos 

efluentes gerados em cada setor (FIRJAN/SEBRAE-RJ, 2006). 

O processo produtivo de uma indústria de abate de aves demanda um alto consumo de 

água em toda sua produção, o que resulta na geração de efluentes com alta carga de matéria 

orgânica, que sem um tratamento eficaz, dificilmente é removida na Estação de Tratamento de 

Efluentes (ETE) e sua disposição no corpo receptor, resulta em grandes impactos ambientais 

(SAUTCHÚK et al, 2004). 

O processo de abate de aves se divide em 20 etapas que podem ser segregados em 

duas áreas: Área Suja e Área Limpa. A Área Suja compreende todo o processo de limpeza 

externa do animal, desde a recepção até a remoção de penas, sangue, vísceras e ossos da ave 

que por sua vez são processados na Fábrica de Farinha e Óleo. Já a Área Limpa compreende 

as etapas do pós abate, como a lavagem final, pré-resfriamento, embalagem, congelamento e 

expedição das aves. 

Geralmente as indústrias do ramo de abate de aves utilizam o processo de tratamento 

de efluentes físico-químico e em seguida, o tratamento biológico. Dessa forma, o efluente 

passa por um sistema de gradeamento com peneiras estáticas e rotativas a fim de reter 

resíduos e outros materiais de maior tamanho que estejam presentes, logo após, é 



6 

 

encaminhado para o tanque de homogeneização e segue para um sistema de flotação acoplado 

de um raspador de superfície, a fim de remover óleos e graxas (SCHATZMANN, 2009). 

Segundo SCHATZMANN (2009), o material removido na etapa de flotação é 

reutilizado para a fabricação de óleos, farinha e/ou biocombustível, e o lodo que é gerado 

nessa etapa pode ser utilizado como matéria prima para compostagem e fabricação de 

insumos agrícolas, trazendo como benefício para a indústria retorno monetário sobre esses 

materiais e certificação de créditos de carbono, pois com a retirada desse material do efluente, 

a carga orgânica que irá para as lagoas será menor e, consequentemente, a quantidade de CO2 

e gás metano produzido também será. 

De acordo com a Lei nº 1.283/1997 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, o consumo de água em um abatedouro de aves é estimado em torno de 30 

litros por ave, considerando todo processo de abate. Segundo a American Society for Testing 

and Materials (1976), a maior parte da água que é utilizada em uma indústria pode ser 

reutilizada em alguma outra operação.  

Nos dias atuais é imprescindível que seja adotado métodos de redução do consumo, 

bem como de conservação dos recursos hídricos nas indústrias. O presente trabalho poderá ser 

utilizado como base para a implantação de um sistema de reuso de água na empresa onde foi 

realizado este estudo ou ainda para empresas com produção similar. O reuso da água reduz a 

contaminação química e biológica dos corpos hídricos contribuindo para a preservação dos 

mesmos, além de reduzir significativamente custos operacionais e industriais com o processo. 

(HUBNER, 2001). 

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo realizar um diagnóstico do 

efluente de um abatedouro de aves, visando encontrar viabilidade de implantação para um 

sistema de reuso de água que será utilizada para lavagem de pisos, calçadas, caminhões e 

gaiolas atendendo os parâmetros de qualidade pré-estabelecidos pela NBR 13.969/97 para a 

Classe 2. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 LEVANTAMENTO DE DADOS 

 



7 

 

2.1.1 Análise documental: foi feito a análise de documentos disponíveis na indústria 

que continham informações sobre as características do processo produtivo, do consumo de 

água, processo de tratamento dos efluentes, bem como laudos com as características desses 

efluentes, tanto na entrada como na saída da Estação de Tratamento. 

 

2.1.2 Levantamento de dados em campo: foram realizadas visitas em campo com a 

finalidade de coletar dados que porventura não foram encontrados na análise documental, 

como fotos da Estação de Tratamento, dados de vazão e mais detalhes sobre o tratamento e 

processo produtivo da indústria. 

 

2.1.3 Compilação e apresentação dos dados: os dados coletados foram compilados 

e dispostos em planilhas de Excel, fluxogramas, quadros e tabelas, a fim de se obter uma 

avaliação sistêmica dos dados. 

 

2.2 ANÁLISE DO EFLUENTE 

 

2.2.1 Coleta de amostras: durante a visita à campo na indústria, foram coletados 

amostras do efluente em 4 pontos da Estação de Tratamento, sendo o 1º ponto na saída do 

flotador, o 2º ponto na saída da lagoa 01, o 3º ponto na saída da lagoa 02 e o 4º ponto na saída 

da lagoa 03 (saída final). 

 

2.2.2 Análise laboratorial: as amostras coletadas foram encaminhadas para análise, a 

fim de se conhecer as características do efluente tratado nesses pontos, tendo como base os 

parâmetros exigidos por legislação para lançamento de efluentes líquidos em corpos 

receptores neste tipo de empreendimento, definidos pelo Conselho Estadual do Meio 

Ambiente – CEMA 070/2009 Anexo 7: Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda 

Química de Oxigênio (DQO), óleos e graxas, sólidos suspensos totais, sólidos sedimentáveis 

e fósforo total; pela Portaria IAP 256/2013: pH e nitrogênio amoniacal; e, pela NBR 

13.969/97: turbidez, coliformes termotolerantes e cloro residual. 
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2.2.3 Comparação dos parâmetros: com os resultados das análises, realizou-se a 

comparação dos parâmetros do efluente da indústria nos 4 pontos de coleta com os padrões 

definidos pela CEMA 070/2009 Anexo 7 e Portaria IAP 256/2013 a fim de verificar se o 

tratamento da indústria em questão atende os parâmetros exigidos e com a NBR – 13.969/97 

objetivando conhecer qual ponto de amostragem se aproxima mais do padrão necessário para 

reuso. 

 

2.3 IDENTIFICAÇÃO DO PONTO COM MAIOR POTENCIAL DE REUSO 

 A partir dos resultados obtidos nas análises laboratoriais, foi determinado qual o 

melhor ponto para reutilização do efluente, levando em consideração a melhor classe de reuso 

disposta na NBR 13.969/97, bem como a forma necessária para se alcançar os padrões 

também dispostos nesta NBR. 

 

 

3 ÁREA DE ESTUDO 

 

O empreendimento se localiza no interior do Estado do Paraná, onde conta com a 

produção de cerca de 70 mil aves/dia, sendo que para isso, são consumidos em média 24 

L/ave, condizendo com a média encontrada pela literatura que é de 30 L/ave.  

O processo de abate da indústria consiste em: 

• RECEPÇÃO: As aves chegam ao matadouro transportadas por caminhões, dentro 

de gaiolas próprias para este fim, com capacidade de alojar de 8 à 10 aves, em média, onde 

são direcionadas à etapa de atordoamento. À medida em que vai ocorrendo o 

encaminhamento das aves, as gaiolas descartadas passam por um lavador com sistema de 

correias e depois são separadas para reutilização no transporte. 

• ATORDOAMENTO: Presas pelos pés no transportador aéreo, as aves sofrem o 

atordoamento, que consiste na aplicação de choque elétrico na cabeça que, imobilizando-a, 

facilita o relaxamento muscular, permitindo a extração de maior quantidade de sangue. 

• SANGRIA: As aves imobilizadas são sangradas através do seccionamento da veia 

jugular. Passam por um túnel onde o sangue é captado em canaletas e conduzido à um coletor. 
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• ESCALDAGEM: Após a sangria as aves são imersas em um tanque contendo água 

quente (temperatura entre 55 e 65 °C) objetivando a remoção de impurezas e sangue da 

superfície corpórea da ave, bem como facilitar a posterior remoção das penas. A escaldagem 

dura de 60 à 90 segundos, onde tempo e temperatura foram calculados para garantir a 

qualidade e aparência das aves. A temperatura se mantém constante pela adição de água 

quente. 

• DEPENAGEM: A remoção de penas das carcaças é feita por ação mecânica. As 

aves, suspensas pelos pés, passam através de cilindros rotativos, munidos de dedos de 

borracha dispostos em posição radial, onde, através do friccionamento, as penas são retiradas. 

Toda a operação é acompanhada de lavagem, através de chuveiros. A água com as penas é 

lançada em uma esteira permeável para realizar, ao mesmo tempo, o transporte das penas e a 

separação da água. 

• ESCALDAGEM DE PÉS: Após a depenagem, as aves são transferidas para outro 

transportador, onde serão suspensas pela cabeça, ficando os pés livres para serem escaldados. 

Esta escaldagem por imersão e a temperatura da água é de 80 °C, temperatura ideal para 

posterior remoção das cutículas. 

• REMOÇÃO DE CUTÍCULA: Após a escaldagem dos pés, as aves são 

transportadas ao retirador de cutículas, processo este que é executado também por fricção, à 

exemplo da depenagem. 

• EVISCERAÇÃO: Consiste na remoção dos órgãos vitais como: fígado, coração e 

moela (vísceras comestíveis) reaproveitadas como produtos. Intestinos e pulmões são 

reaproveitados como subprodutos. As aves são lavadas externamente e repassadas para outro 

transportador aéreo, passando por máquinas onde sofrem as operações de afrouxamento 

cloacal, corte terminal, exposição dos órgãos vitais, em seguida passam sob uma calha de aço 

inox para a extração e manipulação destes órgãos. 

• LAVAGEM FINAL: Após a remoção das vísceras, as carcaças das aves são lavadas 

interna e externamente na lavadora automática, situada no final da calha de evisceração. 

• PRÉ-RESFRIAMENTO: Após a lavagem, as carcaças das aves retiradas dos 

transportadores aéreos são lançadas em dois tanques em série (chillers) para resfriamento. Os 

tanques sofrem adição contínua de gelo para que as aves, permanecendo aproximadamente 50 

minutos, alcancem uma temperatura até no máximo 7 °C. 

 • GOTEJAMENTO: Após o pré-resfriamento, as aves seguem dependuradas no 

transportador aéreo para remoção do excesso de água. 
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• EMBALAGEM: No caso de frangos inteiros, são ensacadas com fígados, coração, 

moela e pés, enquanto que os da linha especial (Special Line) são ensacados de acordo com o 

tipo de corte, peito, coxa, etc. 

• CONGELAMENTO: Os produtos à serem exportados passam por um túnel de 

congelamento contínuo, e em seguida acondicionados em uma câmara fria para garantir a 

qualidade do produto, que trabalha com a temperatura por volta de –35 ºC. 

• EXPEDIÇÃO: Os produtos finais, já embalados e congelados são transportados em 

caminhões especiais (com câmara de refrigeração) ou estocados na câmara fria do próprio 

frigorífico. 

No decorrer do processo produtivo, são gerados os seguintes sub produtos: 

• RECUPERAÇÃO DE FEZES: As fezes que ficam retidas nas correias permeáveis, 

são recolhidas para posterior aproveitamento na forma de adubo orgânico. 

• RECUPERAÇÃO DO SANGUE: Resultante da sangria, o sangue é coletado e 

bombeado ao digestor para tornar-se matéria-prima parta obtenção de farinha de pena. 

• RECUPERAÇÃO DE PENAS E CUTÍCULAS: Resultante da depenagem e da 

remoção de cutículas, estes são separados por correias transportadoras permeáveis até o 

compartimento do transportador pneumático e enviadas aos digestores para obtenção de 

farinha. 

• RECUPERAÇÃO DE VÍSCERAS: Resultantes da evisceração, os intestinos e 

órgãos não-aproveitados, são retidos em esteiras permeáveis e por transportador pneumático 

são enviados aos digestores para obtenção de farinha. 

• RECUPERAÇÃO DE OSSOS: Resultantes da desossa: cabeças e ossos corporais 

são captados por esteiras, através do transportador pneumático são enviados à um triturador e 

pós aos digestores para obtenção de farinha. 

Algumas etapas do processo produtivo geram efluentes líquidos que são encaminhados 

à Estação de Tratamento de Efluentes. O Quadro 1 mostra os efluentes líquidos gerados no 

processo e o Figura 1, o sistema de tratamento de efluentes adotado pela indústria de abate de 

aves. 
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Quadro 1: Efluentes líquidos gerados no processo produtivo de um abatedouro de aves 

Etapa Efluente Gerado Etapa Efluente Gerado 

Recepção 
Água de lavagem do 

piso e gaiolas 
Evisceração 

Água de lavagem de 

mãos e processo 

Sangria 
Água de lavagem do 

piso 
Lavagem final 

Água de lavagem de 

carcaças 

Escaldagem Água de arraste Resfriamento 
Água gelada para 

resfriamento 

Depenagem 
Água quente para 

remoção 
Gotejamento 

Água de excesso das 

carcaças 

Escalda de pé Água de arraste Desossa/Cortes 
Água de excesso das 

carcaças 

Remoção de cutícula 
Água quente para 

remoção 
  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Figura 1: Fluxograma da Estação de Tratamento de Efluentes de um abatedouro de aves 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Para comparar os padrões de reuso com as características do efluente nos pontos 

amostrados, considerou-se a Classe 2 de reuso definida pela NBR 13.969/97. 
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A Tabela 2 mostra os parâmetros obtidos através de análises feitas pelo laboratório 

Ambientale com o efluente coletado em 4 pontos da ETE e os compara com a Resolução 

070/2009 – CEMA, a Resolução CONAMA 430/2011, e a NBR 13.969/97. 

 

 

Tabela 2: características do efluente em quatro pontos da Estação de Tratamento de 

Efluentes de um abatedouro de aves 

               Pontos 

Parâmetros  

1 - Saída do 

Flotador 

2 - Saída 

da Lagoa 

1 

3 - Saída 

da Lagoa 

2 

4 - Saída 

da Lagoa 

3 

VMP* 

DBO mg/L 168,1 242 82 25,2 60 ¹ 

DQO mg/L 340 403 138 87 200 ¹ 

Óleos e Graxas mg/L <10 <10 <10 <10 50 ¹ 

Sólidos Suspensos 

Totais mg/L 
118   29  25  25 50 ¹ 

Sólidos 

Sedimentáveis mg/L 
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 1 ¹ 

Ph 6,38 6,72 6,87 6,95 5 a 9 ² 

Turbidez uT 17,70  119  47,60   38,80 5³ 

Coliformes 

Termotolerantes 

NMP/100mL 

<1,8   2 x 10³  2 x 10² <1,8 500³ 

Fósforo Total mg/L  1,14 2,65  2,25  2,45  5 ¹ 

Nitrogênio Amoniacal 

mg/L 
11,07  46,30 55,04 52,71 20 ² 

¹ Resolução 070/2009 – CEMA; ² Resolução CONAMA 430/2011; ³ NBR 13.969/97 

*VMP: Valor Máximo Permitido 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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É possível observar que no ponto 2 – Saída da Lagoa 1, há uma elevação nos 

parâmetros de DBO, DQO, turbidez, coliformes termotolerantes, fósforo total nitrogênio 

amoniacal, que se explica pelo fato de a lagoa 1 estar com elevada carga de lodo, conforme 

mostra a Figura 2, dificultando o trabalho das bactérias em degradar a matéria orgânica 

proveniente do efluente que sai do flotador e também porque o efluente sanitário de toda 

indústria é direcionado à esse ponto, elevando a carga de matéria orgânica na lagoa 1, que 

diminui conforme o efluente passa pelas lagoas 2 e 3, conforme mostra a Figura 3 e Figura 4. 

 

 

Figura 2: Lagoa de estabilização 1. 

 

Fonte: Foto do autor. 
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Figura 3: Lagoa de estabilização 2. 

 

Fonte: Foto do autor. 

 

 

Figura 4: Lagoa de estabilização 3. 

 

Fonte: Foto do autor. 

 

 

Tendo em vista os padrões de reuso que a NBR 13.969/97 exige na Classe 2: Turbidez 

< 5 Ut, Coliformes Termotolerantes < 500 NMP/100 mL, Cloro Residual > 0,5 mg/L, de 

acordo com as características do efluente analisadas, o ponto 1 – Saída do Flotador foi o que 
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mostrou melhor qualidade, conforme mostra a Figura 5, porém, ainda é necessário realizar o 

polimento dessa água para reutilizá-la na indústria para a lavagem de pisos, calçadas, 

caminhões e gaiolas. 

 

 

Figura 5: Saída do Flotador. 

 

Fonte: Foto do autor. 

 

Como é exigido um teor de cloro residual > 0,5 mg/L, será necessário adicionar ao 

sistema de tratamento o cloro para alcançar esse resultado. Com relação à turbidez que se 

mostrou igual à 17,70 uT, e o exigido é turbidez < 5 uT, será necessário implantar um sistema 

de filtros para fazer o polimento da água e clarificar a mesma para alcançar o padrão. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Através do diagnóstico feito na indústria, pode-se concluir que o abatedouro estudado 

se encontra dentro dos padrões de consumo de água para seu processo (24 L/ave) e as 

características do efluente tratado na saída do flotador, primeiro ponto de coleta para análise, 

viabiliza a implantação de um sistema de reuso para lavagem de pisos, calçadas, caminhões e 

gaiolas. 



17 

 

São necessários estudos mais aprofundados para determinar o tipo de filtro a ser 

utilizado, bem como a quantidade de cloro necessário para polimento da água e o 

dimensionamento e levantamento de custos para implantar esse sistema na planta de abate e, 

ainda, o tempo de retorno do investimento, porém, há um grande potencial de reuso desse 

efluente tratado e o retorno desse investimento viria não apenas em fonte financeira mas 

também na minimização de impactos gerados naquele ecossistema e na redução do uso desse 

recurso hídrico que está cada vez mais escasso. 
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Tabela 3: Classes de água de reuso pela NBR – 13.969/97 e padrões de qualidade 

ÁGUA DE 

REUSO 
APLICAÇÕES PADRÕES DE QUALIDADE 

CLASSE 1 

Lavagem de carros e outros 

usos com contato direto com 

o usuário. 

Turbidez < 5 uT 

Coliformes Termotolerantes < 200 

NMP/100 mL 

Sólidos Dissolvidos Totais < 200 mg/L 

pH entre 6 e 8 

Cloro Residual entre 0,5 mg/L e 1,5 

mg/L 

CLASSE 2 

Lavagem de pisos, calçadas e 

irrigação de jardins, 

manutenção de lagos e canais 

paisagísticos, exceto 

chafarizes. 

Turbidez < 5 uT 

Coliformes Termotolerantes < 500 

NMP/100 mL 

Cloro Residual > 0,5 mg/L 

CLASSE 3 
Descargas em vasos 

sanitários. 

Turbidez < 10 uT 

Coliformes Termotolerantes < 500 

NMP/100 mL 

CLASSE 4 

Irrigação de pomares, cereais, 

forragens, pastagem para 

gados e outros cultivos 

através de escoamento 

superficial ou por sistema de 

irrigação pontual. 

Coliformes Termotolerantes < 5000 

NMP/100 mL 

Oxigênio Dissolvido > 2,0 mg/L 

Fonte: NBR nº 13.969/97 


