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A crescente preocupação com a preservação do meio ambiente, vem fazendo com 
que  muitas  empresas  passem  a  monitorar  seus  resíduos,  ganhando  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. Neste sentido, as empresas 
necessitam monitorar diversos parâmetros químicos e biológicos, a fim de caracterizar 
seu efluente. Um desses parâmetros é conhecido como respiração oxidativa ou Demanda 
Bioquímica de Oxigênio (DBO), que nada mais é que a degradação de matéria orgânica 
por  micro-organismos sob condições controladas de temperatura  em um determinado 
período  de  tempo.  Os  micro-organismos  aeróbios  transformam  a  carga  orgânica 
disponível em CO2 e água. 

O monitoramento da DBO é de suma importância pois o lançamento de efluentes 
com altas concentrações de carga orgânica pode causar graves consequências ao meio 
ambiente. O lançamento de resíduos com alta carga orgânica pode exceder a capacidade 
autodepurativa  do  corpo  receptor,  deixando-o  deficiente  em  oxigênio.  Assim,  a  vida 
aquática fica comprometida, os peixes morrem por asfixia, forte odor é exalado e dizemos 
que o rio está “morto”.

Com  a  crescente  fiscalização  dos  órgãos  ambientais,  cresce  a  demanda  por 
monitoramento da qualidade de água e efluentes, sendo a DBO o principal parâmetro de 
qualidade utilizado atualmente. No Brasil, o órgão responsável por determinar a legislação 
de lançamento de efluentes em corpos d' água é o Conselho Nacional de Meio Ambiente 
– CONAMA. 

Existem  procedimentos  padronizados  para  a  determinação  deste  parâmetro. 
Internacionalmente,  as  normas  que  regulamentam  o  procedimento  do  ensaio  são 
descritas  pela  ISO  5815,  DIN  EN  1899,  NF  EN  1899  e  Standard  Methods  for  the  
Examination  of  Water  and  Wastewater  (SMEWW).  Nacionalmente  tal  procedimento  é 
descrito e regulamentado pela ABNT NBR 12614.

O período de tempo (n) para tal análise, corresponde ao período de incubação da 
amostra, sendo o resultado expresso em DBOn, ou seja, a quantidade de carga orgânica 
biodegradável disponível em um período de n dias.

A DBO5 é mais utilizada já que grande parte do percentual de DBO é removido nos 
primeiros 5 dias de reação. O período de 5 dias também é escolhido para minimizar a 
interferência que ocorre com a oxidação da amônia, e por possuir menor tempo para obter 
resultado. A incubação é realizada a 20ºC para garantir que a dissolução do oxigênio seja 
mantida.

Para a quantificação da DBO5 são utilizadas diferentes técnicas de incubação. Os 
métodos mais conhecidos são a determinação de DBO por diluição, que consiste  na 
incubação em garrafas de Winkler, e o método manométrico, onde mede-se a variação da 
pressão de oxigênio durante a análise. 

O método da diluição envolve a medição do oxigênio dissolvido no Dia 1, antes da 
incubação,  e  no  Dia  5,  ao  final  do  período  de  incubação.  Estes  dois  valores  são 
introduzidos em uma fórmula matemática para a obtenção do resultado de DBO5. 

O método manométrico baseia-se no consumo de oxigênio medido pela diferença 
de pressão. Esta é medida com um sensor encaixado no topo das garrafas. Neste método 
não é necessária a diluição das amostras. 

Os ensaios tem como limite de medição o valor estabelecido pela sensibilidade dos 
equipamentos.  Estes  procedimentos  respirométricos  estão  descritos  no Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22ª edition, 2012.  A adição de 
micro-organismos,  como  inóculo,  nem  sempre  é  necessária.  Mas  há  algumas 
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desvantagens nestes métodos: a faixa de trabalho do pH da amostra é muito estreita; 
preparo  prévio  de,  ao  menos,  8  soluções (entre  inibidores  de nitrificação,  nutriente  e 
suspensão  de  sementes);  geração  de  grandes  volumes  de  resíduos  provenientes  da 
análise; demanda de grande espaço físico para a incubação.

A fim de tornar mais ágil  e viável  a determinação deste parâmetro,  o setor de 
Pesquisa,  Desenvolvimento  &  Inovação  da  Umwelt® desenvolveu  a  análise  para 
determinação da DBO5 em cubetas, baseada nos procedimentos descritos no SMEWW. O 
método consiste em incubar as amostras nas cubetas analíticas e, após o período de 5 
dias, realizar a determinação da DBO utilizando fotometria. As vantagens deste método 
são: praticidade, sem a necessidade de preparo de soluções previamente; baixa geração 
de  resíduos  proveniente  da  análise;  otimização  do  espaço  físico  do  laboratório,  
aumentando a capacidade analítica da empresa.

Dando  continuidade  às  pesquisas,  afim  de  facilitar  a  determinação  de  DBO, 
atualmente a UMWELT® está focada no desenvolvimento de biossensores para medição 
da DBO.  O biossensor é um método de análise mais eficiente, barato e significativamente 
mais  rápido  (redução dos 5  dias  tradicionais  para  apenas 10 minutos).  Este  método, 
prático e acessível, pode ser utilizado não só por laboratórios de análises de águas e 
efluentes e laboratórios de análises ambientais. Além disso, uma variante simplificada do 
instrumento, o bissensor de DBO pode ser usado por escolas/universidades, ONGs e 
órgãos  ambientais,  promovendo  a  sustentabilidade  por  meio  desta  ferramenta  que  é 
inédita  no  país.  Tendo  sido  avaliado  como  viável  técnica  e  mercadologicamente, 
apresentando  resultados  similares  aos  obtidos  pelo  método  tradicional,  o  biossensor 
desenvolvido pela UMWELT® já mostrou-se eficaz na medição de DBO, com resultados 
obtidos rapidamente.
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