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Resumo: Uma grande quantidade de efluentes de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) é 
descartada todos os dias em cursos d’água que cortam as cidades. Com o objetivo de controlar 
o descarte desses efluentes construiu-se a RESOLUÇÃO CONAMA 357/05. Nosso trabalho 
tem por objetivo determinar em que classe um efluente está enquadrado de acordo com a 
Resolução e utilizando para isso a análise de similaridade pelo método da distância euclidiana. 
Nossa pesquisa apresentou eficácia em resolver o objetivo proposto, contudo, recomendamos 
realização de novas pesquisas que possibilitem a avaliação prática de tal metodologia.  
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INTRODUÇÃO 

O aumento populacional nas últimas 

décadas e o desenvolvimento tanto das 

grandes cidades como do meio rural, 

fizeram a produção de esgoto crescer de 

forma não proporcional ao tratamento 

desses dejetos — humanos e industriais. 

Devido a este fato, grande quantidade 

desses componentes é descartada em 

lugares impróprios, o mais comum deles 

cursos d’água que cortavam as cidades.  

Tal problemática desencadeia um problema 

ambiental de grandes proporções, como: 

degradação, poluição (PINTO, 1998 apud 

BORGES, 2002), redução dos diferentes 

usos da água, entre eles o principal, 

abastecimento para o consumo humano, 

dentre outros graves problemas. Verificar 

se a citação esta correta! 

Para minimizar tal problemática ambiental, 

busca-se tratamentos cada vez mais 

eficazes com o propósito de aumentar a 

remoção de componentes com alto 

potencial de agressividade ao meio 

ambiente. Tratamentos que, a cada dia, 

mostram-se mais eficientes, isso graças 

aos avanços tecnológicos.  

A evolução dos tratamentos de esgotos  

domésticos e industriais  em Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETE) tem 

alcançando índices de remoção de 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), 

em algumas ETE de até 98% (SCALIZE; 

SITA; LEITE, 2003). Isso comprova o grau 

de eficiência desses tratamentos na 

remoção de muitos agentes agressivos ao 

meio ambiente e a sua colaboração em 

reduzir a níveis aceitáveis a poluição das 

águas dos rios. 

Com o objetivo de controlar e reduzir a 

poluição das águas dos rios brasileiros 

construiu-se a RESOLUÇÃO CONAMA 

357, de 17 de março de 2005, na qual 

estabelece classes para padrões de 

qualidade dos corpos hídricos, bem com o 

uso referente a cada classificação e os 

limites para lançamentos de efluentes de 

ETE em corpos receptores. As classes são 

classificadas de acordo com valores limites 

para parâmetros físicos, químicos e 

biológicos no qual os efluentes devem 

atender. A quantidade de cada efluente 

deve estar dentro de valores limites e tais 

valores para os esses parâmetros não 

podem fazer com que os limites 

estabelecidos para as respectivas classes 

dos corpos receptores sejam 

ultrapassados. 

Nosso trabalho tem por objetivo determinar 

em que classe um efluente está 

enquadrado, utilizando para isso a análise 

de similaridade pelo método da distância 

euclidiana entre valores preestabelecidos 

na RESOLUÇÃO CONAMA 357/05 e 

alguns parâmetros encontrados nos 

efluentes. Com base nos resultados será 



 

 

proposta uma classe para que este — o  

efluente — venha a ser descarregado 

adequadamente, de maneira que atenda de 

forma mais eficaz à Resolução e, portanto, 

impactando o meio ambiente em graus 

considerados aceitáveis. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A ETE- BUENO situada no distrito de 
Bueno de Andrada, município de 
Araraquara – SP, que emprega o processo 
de lodos ativados, operando em batelada, 
mostrou que o tratamento dos efluentes 
domésticos e industriais nela tratados 
obteve valores satisfatórios com base na 
Resolução vigente (SCALIZE, SITA e 
LEITE, 2003). Com a análise da 
similaridade de dados dos efluentes 
tratados na ETE-BUENO observamos 
maior conformidade de despejo em corpos 
receptores da classe 4, onde o valor 
encontrado da distancia euclidiana foi 
3,000.  
Este mesmo estudo apresentado pelos 

mesmos autores foi aplicado à ETE-

Araraquara, na qual apresenta padrões de 

lançamento de efluentes dentro dos valores 

estabelecidas pela Resolução CONAMA 

357, de 17 de março de 2005. Com base 

nos resultados e na RESOLUÇÂO 

CONAMA 357/05, propomos que os 

efluentes dessa ETE sejam descarregados 

em corpos receptores classificados como 

classe 4. 

No trabalho de Santos, Oliveira e Ide 

(2007) ficou constatado que o desempenho 

de banhados construídos utilizando plantas 

ornamentais (Cyperus isocladus, 

Hedychium coronarium e Heliconia 

psittacorum) como pós-tratamento do 

efluente do reator anaeróbio da ETE Lago 

do Amor apresenta uma taxa de remoção 

média de 78,1%, 95,6% 71,7%, 93,6% e 

92,7%, para DBO5, fosfato total, nitrogênio 

amoniacal, turbidez e E. coli, 

respectivamente. Isso mostrou alto grau de 

eficiência desse tipo de tratamento. Ao 

submetermos os dados presentes em seu 

trabalho à análise de similaridade pelo 

método da distância euclidiana observamos 

que o efluente final depois de submetido ao 

tratamento de banhados construídos 

utilizando plantas ornamentais poderiam 

ser descartado em um corpos receptor 

classe 4.  
 

CONCLUSÃO 
 

Nosso método mostrou ser possível avaliar 

e propor a classe em que uma quantidade 

de efluente poderia ser descartada afim de 

que esta esteja em conformidade com os 

parâmetros exigidos na RESOLUÇÂO 

CONAMA 357/05 de forma a reduzir a 

poluição do ambiente aquático. 

Nossa pesquisa apresentou-se eficaz na 
resolução do objetivo proposto, porém por 
se tratar de uma pesquisa teórica não foi 
possível a sua avaliação prática. Por este 
motivo propomos que sejam realizadas 
novas pesquisas com a finalidade de 
avaliar o caráter prática dessa metodologia.  
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