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A crescente preocupação com a preservação do meio ambiente, vem fazendo com 
que muitas empresas passem a monitorar seus resíduos. Àquelas que o fazem, ganham 
cada vez mais espaço e reconhecimento frente aos órgãos reguladores e seus clientes.  
Neste  sentido,  a  rapidez  em  obter  resultados  indicando  a  qualidade  dos  resíduos 
lançados ao corpo receptor, pode ser um diferencial, demonstrando a capacidade que a 
empresa tem em prever e/ou mitigar o impacto causado pelo processo fabril.  Afim de 
colaborar neste processo, a UMWELT® desenvolveu a linha Qualykits, que consiste em 
kits  analíticos,  que  utilizam  método  fotométrico  para  quantificação  de  determinados 
parâmetros.

A linha Qualykits UP-102 foi desenvolvida visando agilizar o processo analítico do 
parâmetro DBO5, otimizando o espaço físico necessário para isso. Utilizando os kits UP-
102  o  usuário  fará  a  incubação  da  amostra  em  cubetas  de  volume  igual  a  7  mL,  
diferentemente do método tradicional, que necessita de grandes volumes de amostra e 
soluções, demandando maior espaço físico e gerando grandes quantidades de resíduos. 
Deste modo, o espaço necessário para a incubação (5 dias) é bastante reduzido.  As 
cubetas podem ser dispostas em qualquer incubadora, a qual já esteja operando à 20ºC 
em outros procedimentos de rotina do laboratório.  

Coleta e preservação da amostra

Deve-se  seguir  as  seguintes  orientações:  após  a  coleta,  a  amostra  deve  ser 
analisada em um periodo de até 6 horas. Se o processo analítico não for passível de ser  
realizado de imediato, a amostra deve ser refrigerada, por um prazo máximo de 24 horas. 
Quando for necessário exceder as 24 horas após a coleta, deve-se congelar a amostra, e 
não exceder 4 dias de congelamento. No momento do ensaio, após o descongelamento, a 
amostra  necessita  ser  homogenizada  para  realização  da  incubação.  Amostras  com 
grande quantidade de material particulado devem, sempre, ser homogenizadas. O valor 
do pH deve estar entre 6 e 8, caso contrário deve ser ajustado com ácidos ou bases 
diluídos.

Faixa de diluição

Informações como o tipo de efluente e/ou as condições do local de coleta, facilitam 
a escolha da faixa de diluição. Quando a amostra é desconhecida, há a necessidade de 
informações adicionais para a escolha da melhor diluição a ser adotada. Um caminho é 
relacionar  o valor de DBO5 com parâmetros de resposta rápida,  como a DQO. Desta 
maneira,  pode-se  prevêr  o  valor  de  DBO5,  com base  em cada  tipo  de  amostra.  Por 
exemplo, para uma amostra de esgoto não tratado, que apresenta valor de DQO igual a 
1500 mg/L, espera-se que sua DBO5 apresente valores entre 525 e 975 mg/L. A tabela 1 
abaixo correlaciona o tipo de amostra com os valores esperados de DBO5 previstos a 
partir das análises de DQO.
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Tabela 1. Relação entre DQO vs DBO5

Tipo de amostra Valor esperado DBO5

Esgoto não tratado 35 – 65% da DQO

Efluente tratado 20 – 25% da DQO

Chorume 10 – 50% da DQO

Efluente têxtil 20 – 60% da DQO

Efluente sanitário 60 – 80% da DQO

Para a incubação, a faixa de diluição deve ser escolhida de acordo com o que se 
espera de DBO5, e este valor deve se encontrar dentro do intevalo de leitura (5 – 1000 
mg/L). O usuário dispõe de quatro faixas de diluição padronizadas.

• Faixa A: DBO entre 5 – 30 mg/L
• Faixa B: DBO entre 25 – 100 mg/L
• Faixa C: DBO entre 100 – 300 mg/L
• Faixa D: DBO entre 300 – 1000 mg/L

Por exemplo: ao se esperar uma DBO5 de 500 mg/L, deve-se procurar uma faixa onde 
este valor se encontre entre os limites inferior e superior, e nunca nos extremos dela. Para 
o exemplol, a melhor faixa de incubação, para a linha Qualykits, é a faixa D, que abrange 
análises que resultam em 300 – 1000 mg/L de DBO5.

Preparo e utilização da água de diluição

Nesta  metodologia,  faz-se  necessário  o  preparo  da  água  de  diluição,  a  qual 
consiste em uma solução aquosa composta por inóculo de bactérias. A água de diluição 
tem como função estabelecer a quantidade certa de micro-organismos para cada análise 
(em  cada  cubeta),  seguindo  uma  tabela  de  diluições  pré-estabelecidas.  Após  estas 
diluições as amostras são incubadas por 5 dias nas cubetas analíticas. Decorrido este 
período,  as  cubetas  são reveladas com soluções que atrubuirão cor  às cubetas,  e  a 
intensiudade desta  cor  indicará,  por  analise espectrofotométrica,  obtendo-se assim a 
DBO5 da amostra. 
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Figura 1: esquema da preparação, execução e revelação de teste DBO5 em cubetas analíticas. 

Inóculo

A  escolha  do  inóculo  adequado  a  ser  utilizado  nos  ensaios  de  DBO5 é  de 
fundamental importância para o bom desempenho e obtenção de resultados confiáveis. 
Neste sentido, deve-se escolher micro-organismos que atendam a algumas exigências, 
tais como:

• o(s) micro-organismo(s) deve(m) possuir respiração aeróbia;
• afinidade pela amostra, pois ele deverá utilizá-la como susbtrato;
• resistência a possível toxicidade da amostra;

Assim como é interessante saber características da amostra para estimar a faixa 
de diluição para  incubação,  é  importante  distinguir  as  amostras  para  utilizar  inóculos 
específicos  e  otimizar  a  eficiência  da  análise.  Muitos  usuários  utilizam  como  inóculo 
bactérias retiradas da própria ETE, mas este procedimento pode ser perigoso à saúde, 
visto que alguns micro-organismos podem ser infecciosos/patogênicos. Uma alternativa 
interessante  é  a  disponibilidade  no mercado  de material  de  inoculação  pré-fabricado, 
como o inóculo BIOCULT. Este consiste em biomassa na forma líquida e liofilizada de 
micro-organismos selecinados especialmente para este tipo de procedimento. O inóculo 
na forma líquida  está pronto para utilização no momento do preparo da água de diluição. 
Já as ampôlas com material liofilizado, devem ser resuspendidas, em volumes descritos 
na bula, para ser adicionado na água de diluição. Utilizar inóculos comerciais tem como 
vantagens:

• praticidade no preparo da água de diluição;
• ausência  de  riscos  à  saúde  do  usuário  durante  a  utilização  (bactérias  não 

patogênicas);
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• afinidade por tipos específicos de amostras;
• geração de resíduo livre de risco ao meio ambiente e à saúde humana;
• armazenamento sob refrigeração, conferindo maior durabilidade ao produto.

O inóculo BIOCULT está sendo desenvolvido para atender a vários segmentos da 
indústria. A linha abrangerá indústrias produtoras de papel e celulose, têxtil, química e 
petroquímica, metal mecânica, alimentícia, esgotos e aterros sanitários.

Comparação entre métodos

Águas residuárias, após tratamento, devem atender a critérios estabelecidos pela 
legislação, para então ser lançadas no corpo receptor. No Brasil, o órgão que estabelece 
estes  critérios  é  o  Conselho  Nacional  de  Meio  Ambiente  –  CONAMA.  A  Resolução 
CONAMA 430/2011, estabelece que a DBO - 5 dias à 20ºC deve ser de, no máximo, 120  
mg/L ou o processo de tratamento deve remover, no mínimo, 60% da carga orgânica 
biodegradável,  sendo que este  limite  só  poderá  ser  reduzido  em caso  do  estudo de 
autodepuração comprovar as metas do equadramento do corpo receptor.

Atualmente, os métodos operacionais mais utilizados para a determinação da DBO5 

são o manométrico e por diluição. A fim de se comprovar a eficiência do teste em cubetas, 
foram  realizados  testes  comparativos  com  o   método  manométrico.  Os  testes  foram 
realizados  por  laboratório  externo,  acreditado  pelo  Instituto  Nacional  de  Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia - Inmetro. Os ensaios comparativos foram realizados pelo mesmo 
técnico,  com  amostras  de  análises  manométricas  rotineiras.  O  inóculo  utilizado  foi 
fornecido pela UMWELT®,  o inóculo BIOCULT. Para efeito comparativo, os resultados 
obtidos com o método manométrico foram tomados como referência, visto que é esta a 
metodologia acreditada pelo Inmetro para o laboratório executor.

Efluente Bruto

O gráfico abaixo (Figura 2) relaciona os resultados obtidos de DBO5 para amostras 
de efluentes brutos, comparando o método colorimétrico com o manométrico. O intervalo 
de variação aceita,  definida pelo  Standard Methods for the Examination of Water and  
Wastewater (22nd, 2012), é de ±15%.
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Figura  2.  Comparação  entre  o  método  de  DBO5 em  cubetas  com  o  método  manométrico,  utilizando 
amostras de efluente bruto.

Observa-se que os valores de DBO5 dos dois métodos são muito próximos, e os 
resultados obtidos pelo método colorimétrico estão dentro da faixa de variação aceita para 
ensaios biológicos.  Também é possível  ver  que, mesmo para amostras que possuem 
concentração  mais  baixa  (ponto  5),  onde  o  intervalo  de  variação  aceita  é  menor,  o 
resultado da DBO ficou dentro dos limites.

Efluente tratado

Do mesmo modo, foram realizados testes comparativos com amostras de efluentes 
tratados, admitindo-se ainda o mesmo intervalo de aceitação de ±15%, para os valores 
obtidos no método manométrico (Figura 3).
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Figura 3. Comparação entre o método de DBO5 em cubetas com o método manométrico, utilizando 
amostras de efluente tratado.

Novamente,  observa-se  que  os  resultados  obtidos  pelo  método  colorimétrico 
enquadram-se  nos  padrões  estabelecidos  de  variação.  Efluentes  que  passaram 
anteriomente  por  algum  processo  de  tratamento  físico-químico,  podem  gerar  algum 
produto  que  influencia  na  leitura  da  DBO.  Estes  compostos  são  considerados 
interferentes na execussão do ensaio, e devem ser levados em consideração na análise 
dos resultados. 

Qualykits UP-101

Para análises de águas superficiais, como lagos, lagoas e rios, a linha Qualykits 
dispõe dos kits UP-101. Estes abrangem faixas de DBO mais baixas (0,2 – 4,0 mg/L). A 
metodologia utiliza a diferença da DBO medida no primeiro dia com a DBO medida no 
quinto dia,  para a determinação deste parâmetro. Geralmente, não há a utilização de 
inóculo,  mas  para  algumas  amostras  específicas  (como  águas  superficiais  muito 
cristalinas),  faz-se  necessário  a  utilização  de  micro-organismos  a  fim  de  provocar  a 
depleção de oxigênio.

Água de rio

Amostras de água de rio foram testadas, a fim de se verificar a eficácia do método 
frente  ao  método  manométrico.  Essas  amostras  foram  coletadas   na  jusante  e  na 
montante, para demonstrar o comportamento do corpo receptor ao longo do percurso. Os 
gráficos abaixo (Figura 5) demonstram as comparações utilizando os mesmos critérios 
anteriores de aceitação (±15%). Deve-se levar em consideração o valor diminuto de DBO 
das análises, observando assim que, pequenas variações na concentração, demonstram 
grande porcentagem.
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Figura 5. Gráfico comparativo entre o método de DBO5 em cubetas com o método manométrico, utilizando 
amostras de rio – montante e jusante.

Assim como para as análises colorimétricas anteriores, observa-se que os valores 
de DBO obtidos nos Qualykits, foram muito próximos aos obtidos no método colorimétrico.

Conclusões

• O inóculo demonstrou boa eficiência quando utilizado nos dois casos de amostras, 
tanto para efluente bruto, como para efluente tratado.

• Os resultados obtidos para os testes em cubetas demonstram e repetibilidade e 
reprodutibilidade desta metodologia.

• O  comparativo  entre  as  metodologias  não  demonstrou  grandes  variações, 
confirmando a precisão do método colorimétrico.
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