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INTRODUÇÃO 
• A disponibilidade de água em quantidade e qualidade são fundamentais para o seu uso

consuntivo incluindo as diferentes atividades humanas, tais como abastecimento humano,

irrigação, dessedentação animal, atividades industriais, além dos outros usos não consuntivos

deste recurso, como navegação, geração de energia e aspectos paisagísticos

• A água utilizada em diferentes processos produtivos acaba sendo contaminada, originando

efluentes líquidos industriais que não podem ser descartados diretamente no meio ambiente

devido ao seu potencial poluidor (Garbim, 2017). Os detritos incorporados à água possuem

diferentes propriedades físicas e químicas dependentes da atividade industrial a qual estão

submetidos.

• As águas residuárias apresentam concentrações de componentes poluentes que fornecem ao

corpo hídrico receptor um desiquilibro ecológico. Dentre os principais está a Demanda

Bioquímica de Oxigênio (DBO), a Demanda Química de Oxigênio (DQO), o Fósforo (P) e o

Nitrogênio (N) .

OBJETIVO
Calcular a carga de lançamento, definida pela quantidade de determinado poluente lançado em um

corpo hídrico receptor, dos efluentes industriais na Bacia Taquari-Antas, seguindo os principais

parâmetros alteradores da qualidade da água, tais como, Demanda Bioquímica de Oxigênio,

Demanda Química de Oxigênio, Fósforo e Nitrogênio, que também são os mais presentes nas

legislações

METODOLOGIA
A área de estudo corresponde à bacia hidrográfica Taquari-Antas que está situada na Região

Hidrográfica do Guaíba na região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul. Divide-se em 32 sub-

bacias, conforme a Figura 1, suas atividades básicas são a pecuária e a agricultura e conta com

industrialização elevada (FEPAM, [S.I]).

Figura 1 – Sub-Bacias da Bacia Taquari-Antas

O levantamento de dados foi realizado através do banco de dados da Fundação Estadual de

Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM) do Estado do Rio Grande do Sul, o qual

possui informações como o nome do empreendimento, código ramo da atividade, latitude, longitude,

potencial poluidor e porte. O banco fornece ainda, os parâmetros de lançamento de efluentes

líquidos, como a vazão, DBO, DQO, nitrogênio e fósforo que são estabelecidos nas licenças de

operação. A metodologia de cálculo utilizada foi proposta por Von Sperling (2007), para

quantificação da carga orgânica.

𝐶0 = 𝑄1. 𝐶1 (1)

Onde:

Co= concentração do constituinte no lançamento (kg/dia);

Q1=vazão de lançamento do efluente (l/dia);

C1=concentração total do constituinte para lançamento (kg/l).

Figura 2– Principais atividades com lançamento na bacia

CONCLUSÕES
• Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Flores da Cunha são os municípios com o maior número de

empreendimentos, a maior atividade apresentada são as vinícolas, que além de ser uma atividade com

alto potencial poluidor também faz parte do segundo ramo mais poluente na bacia e é a principal

atividade industrial realizada na bacia.

• A atividade de matadouros/abatedouros é o ramo mais poluente da bacia e a que possui os

empreendimentos com carga orgânica mais elevada, com um lançamento de DQO de 4800kg/dia,

DBO de 1800kg/dia, N de 240 kg/dia e P de 12kg/dia.

• As sub-bacias do Rio Tega, Rio Burati, Arroio Sampaio, Arroio Seca e Arroio Boa Vista são as que

apresentam maior somatório de carga orgânica para todos os parâmetros analisados, podendo

ultrapassar a capacidade suporte da bacia.
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A atividade de fabricação de vinhos é a principal na bacia, representando 19%, já que os municípios com

maior concentração de empreendimentos e maior industrialização na bacia (Caias do Sul, Flores da

Cunha, Bento Gonçalves e Garibaldi) têm como sua principal fonte de renda e emprego as vinícolas. Os

matadouros/abatedouros são o segundo maior ramo na bacia, além de ser uma das principais atividades

no país.

Tabela 1 – Municípios com maior carga de lançamento

Na Tabela 1 foram selecionados os empreendimentos que tem a maior carga orgânica presentes nos seus

lançamentos. Entre as 11 industrias analisadas, 8 são do ramo de matadouros, justifica-se por ser uma atividade

com alto potencial poluidor, com grande relevância econômico-social, mas que também é uma grande geradora

de resíduos.

Figura 3 – Carga de lançamento por tipologia industrial

A indústria de alimentos é a que possui o maior somatório de carga de lançamento para os quatro

parâmetros analisados, isso porque a mesma se caracteriza pela produção de resíduos de moléculas

orgânicas com difícil decomposição, além disso, também produz efluentes que possam conter altos teores

de proteínas e lipídeos que são responsáveis pela alteração dos parâmetros.

Município Atividade DQO (kg/dia) DBO (kg/dia) P (kg/dia) N(kg/dia)

Lajeado
Matadouros/ Abatedouros com 

fabricação de embutidos
4800 1800 12 240

Lajeado
Matadouros/ Abatedouros sem 

fabricação de embutidos
900 270 9 67,5

Serafina Correa
Matadouros/ Abatedouros sem 

fabricação de embutidos
741 199,5 5,7 42,75

Marau
Matadouros/ Abatedouros com 

fabricação de embutidos
650 195 6,5 48,75

Marau
Matadouros/ Abatedouros com 

fabricação de embutidos
624 168 4,8 36

Farroupilha

Fabricação de Máquinas, 

Aparelhos, Utensílios Peças e 

Acessórios

605,7 201,9 6,06 40,38

Poço das Antas
Matadouros/ Abatedouros com 

fabricação de embutidos
520 100 2 30

Cambará do Sul 
Fabricação de Papel, Papelão e 

Cartolina
494 133 3,8 28,5

Teutônia
Beneficiamento e Industrialização 

de Leite
42 115,5 3,3 24,75

Encantado 
Matadouros/ Abatedouros com 

fabricação de embutidos
429 115,5 3,3 24,75

Bento Gonçalves Concentradoras de Sucos de Fruta 427,7 115,5 3,29 24,75


