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“Quem é como o sábio? 

Quem conhece a interpretação das coisas como ele? 

A sabedoria do homem ilumina seu rosto e lhe abranda a dureza da face”. 

Eclesiastes 8 
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RESUMO 

 

 
 
 
 Hoje, muito se tem discutido a respeito do meio-ambiente e cada vez mais se torna 

uma preocupação muito grande para todos nós, principalmente quando o assunto é a água e 

o impacto que o crescimento da população e das indústrias podem causar a este recurso tão 

necessário à vida. 

Com relação aos rejeitos gerados pela indústria moveleira do Brasil não se tem 

conhecimento, até o momento, de um estudo para avaliar o grau de poluição e as formas 

possíveis de tratamento. Deve-se salientar que, esta indústria utiliza várias substâncias 

orgânicas, sendo que algumas são tóxicas, tais como: hidrocarbonetos aromáticos, ésteres 

tóxicos, cetonas, éteres glicólicos, adutos de isocianatos, etc. Utiliza também metais 

pesados como o zinco.  

Em muitas moveleiras os efluentes gerados são diretamente descartados na rede de 

esgoto ou mesmo nos rios ou lagos. O sistema de descarte funciona de forma descontínua, 

mas leva uma carga muito tóxica para os corpos receptores. 

Amostras das águas foram coletadas ao longo do Ribeirão Ubá, situado na cidade de 

Ubá – MG, desde a nascente até a saída da cidade, bem como em efluentes das indústrias 

moveleiras. Foram realizadas análises físico-químicas e bacteriológicas. Os valores 

encontrados para a DQO (Demanda Química de Oxigênio) estão muito acima do permitido 

pela legislação. Com base na caracterização dos efluentes líquidos decorrentes do processo 

industrial e, considerando a capacidade nominal instalada na indústria, deverá ser proposto 

um sistema de tratamento capaz de enquadrar tais efluentes nas condições previstas na 

Deliberação Normativa COPAM/10/86. 

Procedeu-se o experimento nos efluentes das moveleiras com carvão ativado na 

proporção de 1,0g de carvão para 20mL de efluente, em agitação por 1hora e a seguir 

filtrado. Com este processo conseguiu-se valores de DQO dentro dos limites previsto na 

Deliberação Normativa COPAM/10/86, conforme dados apresentados neste trabalho. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

Nowadays, a lot have been talked over the environment and more and more it 

becomes a big worry for all of us, mainly when the subject is water and the impact that the 

growing of population and industries can bring about for this so necessary resource to life. 

 Relating to the tailings produced by the furniture industry in Brazil, there is no 

knowledge of a study to evaluate the degree of pollution and the ways of possible treatment 

so far. We must emphasize that this industry uses several organic substances, some toxic 

ones, such as: aromatic hydro carbonate, toxic esters, ketone, glyconic ethers, “isocianatos 

adducers, etc. It also uses heavy metals like the zinc. 

 In many furniture industries the effluents produced are directly thrown out to 

sewerage system or even in rivers or lakes. The throwing out system functions in a 

discontinuous way, but it takes a more toxic load to the receiving bodies. 

Samples of water were collected along the Ubá River from the riverhead to the exit 

of the city, as well as in effluents of furniture industries. Physicochemistry and 

bacteriological analyses were carried out. The values found for DQO (Chemical Oxygen 

Dispute) are above the ones allowed by legislation. Basing on the features of the liquid 

effluents coming from the industrial process, and considering the nominal capacity installed 

in industry, a system of treatment must be proposed that could fit such effluents in previous 

conditions of normative deliberation. COPAM/10/86. 

The effluents were treated with activated coal in proportion of 1,0g of coal to 20ml 

of effluent, shaking for an hour and soon after filtered. The values of DQO were got in this 

process inside of the foreseen limits in Normative Deliberation. COPAM / 10 / 86, 

according to data presented in this task. 
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CAPÍTULO 1 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

   

Desde os tempos mais remotos houve a formação das primeiras moléculas 

orgânicas nas águas litorâneas dos oceanos primitivos. Nesta solução é que começaram 

a surgir os seres vivos, porque encontraram aí os nutrientes necessários ao seu 

crescimento e evolução. A água, uma substância inodora, incolor e insípida, é 

imprescindível para o desenvolvimento dos processos vitais do Homem e de todos os 

seres vivos. 

O corpo humano é constituído por 70% de água. Para manter esta quantidade 

precisamos ingerir líquidos e/ou ingerir alimentos que contenham água. Em nosso 

organismo, a água tem as seguintes funções: 

- Levar substâncias nutritivas; 

- Auxiliar na digestão; 

- Regular a temperatura do corpo; 

- Evitar a desidratação. 

            A água é importante como ambiente para a vida e deve ser usada de acordo com 

o mérito, grau e valor: 

- Uso doméstico: processos biológicos (irrigação de vegetais úteis, sustentação da 

vida aquática, alimentação), asseio pessoal e da habitação; 

- Uso público: limpeza de logradouros públicos, irrigação de parques e jardins, 

combate de incêndios, recreação, etc. 

- Uso industrial: processos químicos, industriais e construtivos; operação de energia 

elétrica e refrigeração de máquinas; 

- Uso rural: irrigação de plantações, criação de rebanhos; 

- Navegação; 

- Transporte de dejetos e resíduos em geral. 
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             O saneamento, que é a implantação ou a melhoria dos serviços de 

abastecimentos d`água, em uma rápida e sensível melhoria de saúde e das condições de 

vida do homem; e deve atingir os seu trabalho, habitação,  alimentação, vestuário, 

descanso, meios de locomoção e comunicação e o bem estar de um modo geral, 

auxiliando no aumento da vida média da população beneficiada e da diminuição da 

mortalidade, principalmente a infantil; e também na geração de empresas e aumento da 

produção industrial. O saneamento pode ser entendido como saneamento ambiental e 

saneamento domiciliar seguindo parâmetros para caracterizar águas de abastecimento, 

águas residuárias, mananciais e de corpos receptores.    

           As exigências para uma água destinada ao consumo humano estão 

regulamentadas na Portaria do Ministério da Saúde (Nº1469, de 29 de dezembro de 

2000), seguindo os procedimentos e responsabilidades, relativos ao controle da 

vigilância da qualidade da mesma e seu padrão de potabilidade. Considera-se água 

potável aquela que pode ser consumida sem risco para a saúde, ou seja, preenchendo 

determinados requisitos de natureza física, química e biológica diferentes dos relativos 

às águas a serem usadas em irrigação ou recreação, evitando assim a transmissão de 

doenças veiculadas pela água e respeitando os aspectos mais comumente considerados 

como: estéticos (cor, turbidez, odor, sabor); fisiológicos (toxicidade, patogenicidade, 

salinidade) e ecológicos (pH, oxigênio dissolvido, produtividade). 

          O homem deve exercer seu papel de cidadão consciente também definindo uma 

Política de Recursos Hídricos e intervenções que permitam os seus usos múltiplos 

permanentes e uma Saúde Pública devida, levando em consideração: 

- A questão da qualidade do recurso (algo que existe para ser explorado e utilizado); 

- O fator energia no planejamento das bacias hidrográficas, com escala de prioridades 

e conveniências; 

- A necessidade de proteção dos recursos hídricos no sentido qualitativo e 

quantitativo e das condições atuais e futuras da região. 

A Saúde Pública - que é a ciência e arte de promover, proteger e recuperar a 

saúde, através de medidas de alcance coletivo e de motivação da população - 

compreende ações sobre pessoas e sobre o meio ambiente. Em relação à maneira com 

que interfere na sociedade, pode ser através de cinco possibilidades: 

- Ação governamental ampla, para ocorrer à verdadeira transformação social; 
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- Ação governamental restrita, conduzida pelo Ministério da Saúde; 

- Ação do profissional em relação ao paciente, orientando e compartilhando o saber; 

- Ação auxiliar em relação à pessoa; 

- Ação individual, como os hábitos higiênicos que requerem grande quantidade de 

água. 

A água depois de usada deve ser descartada, através de esgotos, e tratada antes de ser 

devolvida ao ambiente, tornado mais uma vez adequado para o consumo humano e a 

manutenção da sua saúde. 

Não há processo humano em que a água não tenha importância ambiental. 

Estima-se que 75% da matéria na superfície terrestre seja constituída de água, ocupando 

aproximadamente 1.400 milhões de quilômetros cúbico. 

Ela é uma substância tão comum, que a humanidade raramente se dá conta de sua 

imensa importância, embora a utilize constantemente como bebida indispensável e para 

todos os fins domésticos, agropecuário e industriais. Ela constitui-se também no habitat 

natural para vários tipos de espécies de seres vivos, em meio de transporte e produção 

de energia (VARELA, 1987). 

 

 

1.2. ESPECIFICAÇÃO EPISTEMOLÓGICA DA PESQUISA 

 

 

 1.2.1. Abordagem Adotada 

 

 

 Para realização deste trabalho, adotou-se basicamente elementos do sistema de 

inquirição Lockeano, onde os resultados obtidos na pesquisa de campo buscam traçar 

um perfil mais próximo da realidade e comparando dados à teoria traz a verdade, 

verdade esta que norteia todo trabalho de cunho científico. 
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 1.2.2. Definição do tema 

 

 Os efluentes e resíduos gerados pelas indústrias moveleiras nos processos de 

fabricação de móveis permitem levantar perguntas básicas sobre o assunto como: para o 

acabamento final dos móveis, como pintura, aplicação de verniz, etc; utiliza-se a cortina 

de água que recebe toda concentração dos resíduos deste processo. Que destino é dado a 

esta água? Sabe-se qual é a sua qualidade? Quanto ao pó e a serragem produzida, qual é 

seu destino? São eles contaminados por algum produto tóxico?  

 Com base nas perguntas anteriores, a ciência desenvolvida neste trabalho é 

basicamente o levantamento obtido através das análises físico-químicas dos efluentes 

gerados pela indústria moveleira e das águas do Ribeirão Ubá em toda sua extensão, da 

nascente à saída da cidade de Ubá-MG. 
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CAPÍTULO 2 

 

OBJETIVOS 

 

  

 

2.1. Objetivo Geral 

 

 

Realizar um diagnóstico ambiental das indústrias moveleiras, para verificar seu 

potencial poluidor, destacando os principais pontos de geração de efluentes líquidos, 

atmosféricos e resíduos sólidos, bem como medidas para seu controle. 

 

 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Tratar os dados levantados de maneira a obter uma avaliação crítica dos 

resultados estudados, e seus respectivos impactos ao meio ambiente. 

 

 

 Identificar os principais problemas relativos aos efluentes e resíduos, 

enumerando os que mais contribuem para a degradação do meio ambiente. 

 

 

 Propor um tratamento dos efluentes das indústrias moveleiras enquadrando-os 

segundo as normas Estaduais para águas de lançamento evitando a contaminação das 

águas do corpo receptor. 
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CAPÍTULO 3 

LOCAL DE ESTUDO 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Bacia Hidrográfica do Ribeirão Ubá ou Ribeirão Miragaia: A bacia 

Hidrográfica do Ribeirão Ubá ou Ribeirão Miragaia, pertencente à Bacia do Rio Paraíba 

do Sul, apresenta uma área de drenagem à montante da captação da COPASA MG, da 

cidade de Ubá de aproximadamente 64,4km², com uma vazão outorgada a COPASA 

MG de 228,00 L/s, através da portaria DRH MG 034/90. 

A Bacia está localizada numa área com pluviosidade anual entre 1.000mm a 

1.500mm, predominância de relevo forte ondulado a montanhoso e terrenos com baixa 

capacidade de infiltração. São áreas com rendimento superficial médio ou elevado em 

regime torrencial, rendimentos específicos médios mensais (com contribuições unitárias 

máximas com 10 anos de recorrência) variando de 50 a 100 L/s. km². (Deflúvios no 

Estado de Minas Gerais – Hidrosistemas, 1996). 

 Na Figura abaixo (Figura 3.1.) mostra a localização da Bacia do Ribeirão Ubá, a 

cidade de Ubá (indicada pelo número 16), sua localização no Estado de Minas Gerais e 

no Brasil. 

 

 
          Figura 3.1. 
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3.1.1. CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E OCORRÊNCIAS 

FÍSICAS. 

 

Na Bacia do Ribeirão Ubá, foram cadastradas 51 propriedades, com área total de 

16,22km², (COPASA/MG, 1996). Conforme mostra o Quadro 3.1, existe um maior 

número de pequenas propriedades (53% com área menor que 10ha), não sendo, 

entretanto uma característica predominante na Bacia. 

 

 

 

 

 

ÁREA DAS PROPRIEDADES NA BACIA DO RIBEIRÃO UBÁ 

(Em ha) 

 

20%13%

18%

16%

33%
Menor 5,0

Entre 5,0 a 10,0

Entre 11,0 a 20,0

Entre 21,0 a 50,0

Maior 50,0

 
Quadro 3.1. 

 

A maioria dos proprietários reside no meio rural (71%) (Quadro 3.2), e um 

grande número dos esgotos das suas residências são lançados diretamente no manancial 

(76%) Quadro 3.3. 
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Tipo de proprietários na Bacia do Ribeirão Ubá 

Urbana  29%

Rural  71%

 
Quadro 3.2. 

 

 

 

 

 

 

Local de lançamento dos esgotos das residências da bacia 

Manancial  76%

cultura  2%

Fossa  22%

 
Quadro 3.3. 
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 3.1.2. EROSÕES 

 

Das 17 erosões cadastradas, 35% se encontram ativas; 24% parcialmente ativas e 

4% consideradas estabilizadas. (EMATER Ubá/MG, 2000). 

 

Erosões na Bacia do Ribeirão Ubá 

Ativa  35%

Estabilizada  41%

Parcialmente ativa  24%

 
Quadro 3.4. 

 

 

 3.1.3. EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA 

 

 

 

O cadastro da exploração agrícola mostra que existe uma boa diversidade no tipo 

de cultura, uma área total cultivada cadastrada de 118,8ha. O milho é a cultura mais 

praticada (23%), seguida pelo arroz (19%), quando considerado o número de produtores 

(Quadro 3.5). Com relação à área plantada, a horticultura, com 24,5ha, é a primeira na 

preferência dos produtores, seguida pelo arroz, com 15,7ha de cultivo, (Quadro 3.6). 

Observou-se também que as culturas são desenvolvidas quase sempre pelo proprietário 

da terra ou “de meia”, sendo em pequeno número as exploradas por arrendatários 

(09%). (Quadro 3.7). 
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Tipo de cultura na Bacia do Ribeirão Ubá 

(% de produtores por cultura) 

Horta  15%

Cana de açúcar  7%

Milho  23%

Outros  19%

Feijão  14%

Capineira  5%

Arroz  17%

 
Quadro 3.5. 

 

 

 

 

Tipo de cultura na Bacia do Ribeirão Ubá 

 (% em relação à área cultivada) 

Cana de açucar  4%

Milho  16%

Feijão  8%

Outros  38%

Arroz  13%

Horta  21%

 
Quadro 3.6. 
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Tipo de produtor da Bacia do Ribeirão Ubá 

Própria  84%

Mista  7%

Arrendatário  9%

 
Quadro 3.7. 

 

 

 

 

 3.1.4. TIPOS DE CULTURA 

 

Em função da diversidade dos tipos de cultura, é também utilizados uma grande 

variedade de agrotóxicos, alguns com os mesmos princípios ativos e diferentes classes 

toxicológicas, (Quadros 3.8. e 3.9). Pode-se notar que os indicadores mais usados são da 

classe I, considerados respectivamente, extremamente e altamente tóxicos. (Norma da 

ABNT 10004). 

 

Inseticidas utilizados pelos agricultores na Bacia do Ribeirão Ubá 

Ortho Hamidop (Cl.l)  6%

Folidol (Cl.l)  19%

Cartap (Cl.ll)  6%

Tamaron (Cl.l)  8%

Outros  19%

Ripicord (Cl.ll)  6%

Lannate (Cl.l)  17%

Decis (Cl.ll)  11%

Thiobel (Cl.ll)  8%

 
Quadro 3.8. 
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Fungicidas utilizados pelos agricultores na Bacia do Ribeirão Ubá 

Folicur  8%

Cobre Sandoz  5%

Manzate  23%

Benlate  3%

Daconil  13%

Thiovit  5%

Rovral  13%

Ridomil  15%

Cerconil  5%

Dacobre  10%

 
Quadro 3.9. 

 

 

 

 

 3.1.5. IRRIGAÇÃO 

 

 

A irrigação, um fato preocupante para a vazão dos mananciais, é praticado por 

53% dos produtores, (Quadro 3.10). Como se trata de pequenos produtores, conclui-se 

que não existe um controle adequado para a vazão utilizada. A utilização das águas do 

Ribeirão Ubá em excesso e que, associada à não utilização de técnicas de conservação 

do solo, promovem a redução da vazão e o arraste do solo fértil para o manancial. 

A declividade das 32 áreas cultivadas se apresentam todas abaixo de 30%, sendo 

13 abaixo de 5%, 07 entre 5% e 10%, 06 entre 10% e 20% e as últimas 06 entre 20% e 

30%. 
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ÁGUA DO MANANCIAL (Ribeirão Ubá) 

Sim  53%

Não  47%

 
Quadro 3.10. 

 

 

 

 3.1.6. AGROPECUÁRIA 

 

Foram cadastrados um rebanho bovino de 1.312 cabeças e uma área de pastagem 

com 735ha, implicando numa densidade média de 1,79cb/ha, acima da média máxima 

no Estado (1,05cb/ha, - CETEC, 1983). Este fato indica um superpisoteio, com 

compactação do solo e possível erosão laminar, em decorrência das condições 

inadequadas das pastagens. Praticamente todo o esterco proveniente do curral (97%) é 

destinado às culturas, entre elas a capineira, (Quadro 3.11a; b). 

 

 

Esgoto do curral 

Manancial  41%

Outros  59%

 
Quadro 3.11.a 
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Esterco do curral 

Manancial  3%

Cultura  97%

 
Quadro 3.11b 

 3.1.7. SUINOCULTURA 

 

 

As pocilgas cadastradas, em número de 20, são todas consideradas de pequeno 

porte, sendo 11 com menos de 10 cabeças (Quadro 3.13). Entretanto, o produtor não 

tem preocupação com o efluente das suas instalações, uma vez que em nenhuma delas 

existe qualquer tipo de tratamento. O esterco recolhido, também na maioria dos casos 

(65%), chega até o manancial “in natura” (Quadro 3.12). 

 

 

Destino do efluente das pocilgas 

Cultura  30%

Outros  5%

Manancial  65%

 
Quadro 3.12. 
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Números de cabeças de suínos por pocilgas 

Menor que 10 cabeças  55%

Entre 31 a 70 cabeças  10%

Entre 11 a 30 cabeças  35%

 
Quadro 3.13. 

 

  

 

 

 

3.1.8. GRANJAS 

 

 

As 07 granjas visitadas indicaram que a parte sólida recolhida nas instalações 

não chega até o Ribeirão, pois serve como ração, ou é vendida, ou ainda vai para a 

cultura como esterco. 
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CAPÍTULO 4 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E CONCEITOS GERAIS 

 

 

4.1. Aspectos gerais. 

 

O estudo dos problemas ambientais é um tema atual e envolve as diversas áreas 

de conhecimento. Dentre elas a química exerce um papel preponderante. 

 Toda a massa de água existente em nosso planeta encontra-se distribuída dentro 

do ciclo hidrológico. Grande parte desta água (97%) é encontrada nos oceanos; outra 

parte, cerca de 2,2% está na forma de geleiras e neve; e, apenas uma parcela que 

representa apenas 0,003% do total, é constituída por águas superficiais. Portanto, apenas 

pequena porção de toda a água da terra é de fácil acesso para o abastecimento público, 

ressaltando, assim, a grande importância de se evitar a contaminação da fração de maior 

disponibilidade (VON SPERLING, 1996). 

 O homem, desde o início da civilização, vem buscando cada vez mais melhores 

condições de vida e aprimorando tecnologicamente suas tarefas cotidianas. Em 

contrapartida, a quantidade de resíduos perigosos gerados em todo mundo vem 

crescendo significativamente. Dados, apenas para o USA em 1989, indicam que os 

poluentes gerados pelas indústrias químicas foram de 6,17 milhões de toneladas 

métricas de resíduos sólidos, e de 987 milhões de toneladas métricas para efluentes 

líquidos. 

 Segundo dados da agência de meio ambiente do Estado de São Paulo – 

CETESB, em São Paulo no ano de 1997, foram gerados 512.196 toneladas de resíduos 

perigosos, e respectivamente, 19.519.026 e 1.012.899 toneladas de resíduos não inertes 

e de resíduos inertes. 

 É alarmante o fato de que as águas superficiais são receptoras de diversos 

poluentes, dentre os quais citam-se espécies metálicas e matéria orgânica. Esta última 

pode estar presente em dejetos domésticos, comerciais e de certos tipos de indústrias, 

como, por exemplo, as indústrias químicas, farmacêuticas e petroquímicas (MAGOSSI 

e BONACELLA, 1992). 
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4.2. Classificação das águas 

 

 A resolução CONAMA nº 20, de 18/06/1986, dividiu as águas do território 

nacional em águas doces (salinidade < 0,05%), salobras (salinidade entre 0,05 a 3%) e 

salinas (salinidade > 3%). Em função dos usos previstos, foram criadas nove classes de 

águas. A Tabela 4.1. apresenta um resumo das classes relativas à água doce, em que a 

classe especial pressupõe os usos mais nobres, e a classe 4, os menos nobres (VON 

SPERLING, 1996). 

 

Tabela 4.1. Classificação das águas doces em função dos usos preponderantes. 

Classe Uso 

Especial        1         2         3         4 

Abastecimento doméstico                                        x               x         x         x 

                                                                                                  (a)      (b)      (b)    

Preservação do equilíbrio natural                            x 

Das comunidades aquáticas 

Recreação de contato primário                                                 x         x 

Proteção das comunidades aquáticas                                        x         x 

Irrigação                                                                                    x         x        x 

                                                                                                 (c)       (d)     (e) 

Criação de espécies (aquicultura)                                             x          x 

Dessedentação de animais                                                                             x 

Navegação                                                                                                               x 

Harmonia paisagística                                                                                             x 

Usos menos exigentes                                                                                             x 

Classificação das águas doces em função dos usos preponderantes (Resolução CONAMA nº20, 

18/06/1986). (a) após tratamento simples; (b) após tratamento convencional; (c) hortaliças e frutas rentes 

ao solo; (d) hortaliças e plantas frutíferas; (e) culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras. 
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4.3. Requisitos de qualidade 

 

Independente da legislação tem-se que os requisitos (e não os padrões) de 

qualidade de uma água são função do seu uso previsto. Para vários usos não há padrões 

específicos, mas sim o objetivo do atendimento a determinados requisitos de qualidade. 

A Tabela 4.2. apresenta os principais requisitos para cada uso, sendo que alguns dos 

requisitos associados às características ambientais dos corpos d’água são posteriormente 

transcritos na forma de padrões (Tabela 4.3). 
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Tabela 4.2. Associação entre os usos da água e os requisitos de qualidade. Fonte: Von Sperling (1995a) 

Uso geral 

 

Uso específico Qualidade requerida 

 

Abastecimento 

de água 

doméstico 

 

 

- 

-Isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde 

-Isenta de organismos prejudiciais à saúde 

-Adequada para serviços domésticos 

-Baixa agressividade e dureza 

-Esteticamente agradável (baixa turbidez, cor, sabor e odor; 

ausência de microrganismos) 

Água é incorporada ao produto (ex: alimento, 

bebidas, remédios) 

-Isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde 

-Isenta de organismos prejudiciais à saúde 

-Esteticamente agradável (baixa turbidez, cor, sabor e odor) 

Água entra em contato com o produto -Variável com o produto 

 

 

Abastecimento 

industrial 

Água não entra em contato com o produto (ex: 

refrigeração, caldeiras) 

-Baixa dureza 

-Baixa agressividade 

Hortaliças, produtos ingeridos crus ou com 

casca 

-Isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde 

-Isenta de organismos prejudiciais à saúde 

-Salinidade não excessiva 

 

 

Irrigação 

Demais plantações -Isenta de substâncias químicas prejudiciais ao solo e às 

plantações 

-Salinidade não excessiva 

 

Dessedentação 

de animais 

 

- 

-Isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde dos 

animais 

-Isenta de organismos prejudiciais à saúde dos animais 

Preservação da 

flora e da 

fauna 

 

- 

-Variável com os requisitos ambientais da flora e da fauna 

que se deseja preservar 

Contato primário (contato direto com o meio 

líquido; ex: natação, esqui, surfe) 

-Isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde 

-Isenta de organismos prejudiciais à saúde 

-Baixos teores de sólidos em suspensão e óleos e graxas 

 

 

 

Recreação e 

lazer 

Contato secundário (não há contato direto com 

o meio líquido; ex: navegação de lazer, pesca, 

lazer contemplativo 

-Aparência agradável 

Usinas hidrelétricas -Baixa agressividade  

Geração de 

energia 

Usinas nucleares ou termelétricas (ex: torres 

de resfriamento) 

-Baixa dureza 

Transporte - -Baixa presença de material grosseiro que possa por em 

risco as embarcações 

Diluição de 

despejos 

- - 
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Tabela 4.3. 

 

Parâmetro 

 

Unidade 

Padrão para corpo d’água classe Padrão de 

lançamento 

  1 2 3 4  

Cor 

Turbidez 

Sabor e odor 

Temperatura 

Materiais flutuantes 

Materiais sedimentáveis 

Óleos e graxas 

pH 

mgPt/L 

UNT 

- 

°C 

- 

mg/L 

- 

- 

nív. natur. 

40 

VA 

- 

VA 

- 

VA 

6,0 a 9,0 

75 

100 

VA 

- 

VA 

- 

VA 

6,0 a 9,0 

75 

100 

VA 

- 

VA 

- 

VA 

6,0 a 9,0 

- 

- 

- 

- 

VA 

- 

(1) 

6 a 9 

- 

- 

- 

40 

ausente 

1 

(2) 

5 a 9 

DBO5 

DQO 

OD 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

3 

- 

≥6 

5 (3) 

- 

≥5 

10 (3) 

- 

≥4 

- 

- 

≥2 

(4) 

(4) 

- 

Sólidos em suspensão mg/L - - - - (4) 

Coliformes totais 

Coliformes fecais 

org/100 mL 

org/100 mL 

1.000 

200 

5.000 

1.000 

20.000 

4.000 

- 

- 

- 

- 

Substâncias potencialmente prejudiciais 

Alumínio mgAl/L 0,1 0,1 0,1 - - 

Amônia livre (5) mgNH3/L 0,02 0,02 - - - 

Amônia total (5)  - - 1,0 - 5,0 

Arsênio mgAs/L 0,05 0,05 0,05 - 0,5 

Bário mgBa/L 1,0 1,0 1,0 - 5,0 

Berílio mgBe/L 0,1 0,1 0,1 - - 

Boro mgB/L 0,75 0,75 0,75 - 5,0 

Cádmio mgCd/L 0,001 0,001 0,01 - 0,2 

Cianetos mgCN/L 0,01 0,01 0,2 - 0,2 

Chumbo mgPb/L 0,03 0,03 0,05 - 0,5 

Cloretos mgCl/L 250 250 250 - - 

Cloro residual mgCl/L 0,01 0,01 - - - 

Cobalto mgCo/L 0,2 0,2 0,2 - - 

Cobre mgCu/L 0,02 0,02 0,5 - 1,0 

Cromo VI mgCr/L 0,05 0,05 0,05 - 0,5 

Cromo III mgCr/L 0,5 0,5 0,5 - 2,0 



 21 

Estanho mgSn/L 2,0 2,0 2,0 - 4,0 

Índice de fenóis mgC6H5OH/L 0,001 0,001 0,3 - 0,5 

Ferro solúvel mgFe/L 0,3 0,3 5,0 - 15,0 

Fluoretos mgF/L 1,4 1,4 1,4 - 10,0 

Fosfato total mgP/L 0,025 0,025 0,025 - - 

Lítio mg/Li/L 2,5 2,5 2,5 - - 

Manganês mgMn/L 0,1 0,1 0,5 - - 

Manganês solúvel mgMn/L - - - - 1,0 

Mercúrio mgHg/L 0,0002 0,0002 0,002 - 0,01 

Níquel mgNi/L 0,025 0,025 0,025 - 2,0 

Nitrato mgN/L 10 10 10 - - 

Nitrito mgN/L 1,0 1,0 1,0 - - 

Prata mgAg/L 0,01 0,01 0,05 - 0,1 

Selênio mgSe/L 0,01 0,01 0,01 - 0,05 

Sólidos dissolvidos totais mg/L 500 500 500 - - 

Substâncias tenso-ativas mg/LAS/L 0,5 0,5 0,5 - - 

Sulfatos mgSO4/L 250 250 250 - - 

Sulfetos (H2S não dissoc.) mgS/L 0,002 0,002 0,3 - 1,0 

Sulfitos mgSO3/L - - - - 1,0 

Urânio total mgU/L 0,02 0,02 0,02 - - 

Vanádio mgV/L 0,1 0,1 0,1 - - 

Zinco mgZn/L 0,18 0,18 5,0 - 5,0 

Benzeno mg/L 0,01 0,01 0,01 - - 

Benzo-a-pireno mg/L 0,00001 0,00001 0,00001 - - 

1,2 dicloroeteno mg/L 0,0003 0,0003 0,0003 - - 

1,2 dicloroetano mg/L 0,01 0,01 0,01 - - 

Pentaclorofenol mg/L 0,01 0,01 0,01 - - 

Tetracloroeteno mg/L 0,01 0,01 0,01 - - 

Tricloroeteno mg/L 0,03 0,03 0,03 - 1,0 

Tetracloreto de carbono mg/L 0,003 0,003 0,003 - 1,0 

Pesticidas e outros (6) - - - - - - 

       

Regime de lançamento - - - - - (7) 

 FONTE: CETESB (1991), von Sperling (1995a). (VA) Virtualmente ausentes; (1) Toleram-se efeitos das 
cores do arco-íres; (2) Minerais:20mg/L; vegetais e gorduras animais:50mg/L; (3) Pode ser ultrapassado; 
(4)e (5) Consultar a legislação estadual pertinente; (6) Regime de lançamento: a vazão máxima deverá ser 
de até 1,5 vezes a vazão média do período de atividade do agente poluidor. 
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4.4. Parâmetros físico-químicos da qualidade da água 

 

 

4.4.1. Nitrato e Nitrito 

 

Associada aos poluentes orgânicos, a presença dos ânions nitrito e nitrato, 

quando em elevadas concentrações nas águas, pode causar nos organismos expostos 

sérios distúrbios, como a doença conhecida como metahemoglobinemia. Esta 

enfermidade é mais comum em crianças e provoca, entre outros sintomas, uma 

coloração cianótica (azulada) da pele, em conseqüência de alterações sanguíneas 

(DACACH, 1979). 

 Na verdade, é o ânion nitrito que provoca a metahemoglobinemia, mas o nitrato 

é também considerado causador da doença, em virtude da possibilidade de este último 

ser reduzido a nitrito. O nitrito provoca a oxidação do ferro bivalente da hemoglobina a 

ferro trivalente, formando, assim, a metahemoglobina, cuja afinidade pelo oxigênio é 

menor do que a afinidade apresentada pela hemoglobina. (conforme Quadro 4.1). Como 

resultado, a vítima sofre de anemia, que pode ser fatal. O motivo de as crianças, em 

especial os recém-nascidos, serem mais susceptíveis à metahemoglobinemia reside no 

fato de sua hemoglobina ser mais facilmente oxidável e de a redução do nitrato poder 

ocorrer mais facilmente nas condições anaeróbicas e fracamente ácidas do estômago do 

bebê, pois a secreção do HCL pelo estômago desenvolve-se lentamente nos primeiros 

seis meses de vida (OTTAWAY, 1982). 

 Segundo PUCKETT (1995), o nitrato é considerado um contaminante de grande 

propagação em águas de superfície, devido a sua solubilidade. 

 A variação do teor de nitratos nas águas é grande; em muitas águas subterrâneas 

parece não ter relação com as formações geológicas. Os nitratos do solo têm muitas 

origens. Algumas plantas, como a alfafa, retiram o nitrogênio do ar para fixa-lo no solo 

sob a forma de nitrato (JOHNSON, 1978). 

 Águas com teores elevados de nitrato, utilizadas no preparo de alimentos, são 

responsáveis pela incidência da cianose na população infantil. Para efeito de 
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preservação da metahemoglobinemia (mencionada acima), as águas para ingestão não 

devem apresentar concentração de nitrato acima de 10mg/L-1 expresso em nitrogênio 

(CONAMA, 1986). Na Alemanha e na África do Sul a concentração máxima permitida 

para o íon nitrato em água potável é de 4,4mg/L-1 em N. 

 Já o nitrito é tóxico para o homem e para muitos animais, sendo comum ser 

produzido em ambientes anaeróbios por vários microorganismos. Ele é encontrado no 

meio ambiente somente em traços. Pode ser encontrado tanto naturalmente, como pelo 

uso de preservativo de alimentos ou como inibidor de corrosão no processo industrial de 

água. A toxidade do nitrito é conhecida, resultando em morte por anoxias em muitos 

casos (MOORE et al 1976). 

 

 

(Hb) Fe2+ + NO2 
-               (Hb) Fe3+ + H2O + NO 

Quadro 4.1. – Equação de oxidação, por nitrito, do ferro nos glóbulos vermelhos do sangue. 

 

 

 

 O (Hb) Fe3+ é uma representação da metahemoglobina, que é incapaz de 

transportar o oxigênio no sangue. Normalmente, a metahemoglobina está presente entre 

1 a 2% da hemoglobina total do sangue. Um nível superior a 3% é definido como 

metahemoglobinemia. Os sintomas clínicos só são detectáveis quando este nível atinge 

10% (BATALHA & PARLATORE 1993). 

 Se o rio, na seqüência de seu curso, torna-se anaeróbico em qualquer local, o 

nitrato será parcialmente transformado em nitrito. Maiores concentrações de nitrato em 

águas de rio correm no verão, quando o fluxo diluente é baixo (SALVAT, 1992). 

 O íon nitrito, quando presente na água de consumo humano, age mais rápido e 

pronunciadamente na saúde do homem, do que o íon nitrato. Sua concentração nos 

mananciais de água bruta é usualmente inferior a 3,3mg/L-1 expresso em nitrito ou 

1mg/L-1 expresso em nitrogênio (JOHNSON, 1978). 

 Atualmente as estações de tratamento de esgoto reduzem em até 40% o teor de 

nitrogênio de seus efluentes pelo uso de bactérias desnitrificantes, que convertem NO3
- 

em N2. 
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4.4.2. Amônia (NH4
+) 

 

 

 É uma forma de contaminação microbiológica em solução tanto na forma de íon 

(NH4
+) como na forma livre, não ionizada (NH3). 

 Em curso de água ou estação de tratamento de esgotos, a amônia pode apresentar 

transformações posteriores. No processo de nitrificação a amônia é oxidada a nitrito e 

este a nitrato. No processo de desnitrificação, os nitratos são reduzidos a nitrogênio 

gasoso (VON SPERLING, 1996). 

 

 Segundo o CONAMA (1986), os padrões para amônia livre são de 0,02mg 

(NH3). l
-1, para águas de classe I e 0,02mg (NH3).l

-1, para águas de classe II; o padrão 

para amônia total é de 1,0mg (NH3).l
-1 para águas de classe III. 

 

 

 

4.4.3. pH, Temperatura e Condutividade. 

 

 

 O pH representa a concentração de íons de hidrogênio H+ (em escala anti-

logarítimica), dando uma indicação sobre a condição de acidez, neutralidade ou 

alcalinidade da água. A faixa de pH é de 0 a 14, sendo o valor 7 considerado como 

neutra e seu deslocamento para valores inferiores a 7 considera-se ácida. O 

deslocamento para valores maiores que 7 é considerado como base. Os valores de pH 

afastados da neutralidade (7) tendem a afetar a vida aquática e os microorganismos 

responsáveis pelo tratamento biológico dos esgotos. Mede-se costumeiramente o 

potencial hidrogeniônico da água a fim de se possibilitar o controle da corrosão, da 

quantidade de reagentes necessários a coagulação, proliferação de microorganismos, 

eficiência na remoção de bactérias e se a água em relação ao pH se enquadra dentro dos 

padrões exigidos pela Legislação Brasileira (VON SPERLING, 1996). 
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 O acompanhamento das leituras de temperatura é importante para saber a 

intensidade de calor do corpo d`água. A elevação de temperatura por lançamento de 

despejos industriais aquecidos, por exemplo, pode causar danos às espécies de seres 

vivos existentes nos cursos de água. Além de interferir no valor de Oxigênio dissolvido 

na água, pois, o oxigênio é menos solúvel em água quente do que em água fria. 

 A condutividade é uma medida da capacidade que uma solução aquosa apresenta 

de transportar uma corrente elétrica. Esta capacidade depende da presença de íons, de 

sua concentração total, mobilidade e da medição da temperatura. A avaliação deste fator 

fornece indicativos da natureza das substâncias dissolvidas em um dado corpo de água. 

Altos valores de condutividade indicam elevadas quantidades de substâncias iônicas 

dissolvidas. A monitoração condutimétrica de rios e lagos é usada para controlar a 

poluição (GREENBERG et al 1992). 

 

 

 

4.4.4. Cor e Turbidez 

 

 

 A coloração das águas tem como responsáveis os sólidos nelas dissolvidos. A 

origem destes sólidos pode ser natural, causado pela decomposição da matéria orgânica 

ou causada pela ação do homem através dos resíduos industriais e esgotos domésticos. 

A coloração de origem natural praticamente não apresenta risco direto à saúde, mas 

consumidores podem questionar a sua confiabilidade, e buscar águas de melhores 

qualidades e aparência. Além disso, a coloração da água contendo matéria orgânica 

dissolvida responsável pela cor pode gerar produtos potencialmente cancerígenos 

(trihalometanos). As águas de origem industriais podem ou não apresentar toxidade 

(VON SPERLING, 1996). A escala padrão para a cor conta com 500 unidades, que é o 

valor obtido equivalente a 1g de cloreto de cobalto, 1,245g de hexacloroplatinato (IV) 

de potássio e 100 mL de ácido clorídrico em 1litros de solução (McCUTCHEON, 

1992). Geralmente, valores de cor de água bruta superiores a 25 unidades de cor 

requerem a coagulação química e filtração. 



 26 

 A turbidez representa o grau de interferência com a passagem da luz através da 

água, conferindo uma aparência turva à mesma. A turbidez de origem natural não 

trazem inconvenientes sanitários diretos. Porém, esteticamente desagradável na água 

potável, e os sólidos em suspensão podem servir de abrigo para microrganismos 

patogênicos (diminuindo a eficiência da desinfecção). De origem antropogênica, podem 

estar associada a compostos tóxicos e organismos patogênicos. O sólido em suspensão 

por reduzir a penetração da luz prejudica a realização da fotossíntese (VON 

SPERLING, 1996). Mede-se com o turbidímetro e os valores são dados em UNT 

(Unidade Nefelométrica de Turbidez) que equivale a 1mg.L-1 de sílica (SiO2) em 

suspensão de água (BABBITT, 1973). 

 

 

4.4.5. Oxigênio Dissolvido (OD) 

 

 

 O oxigênio dissolvido (OD) é de essencial importância para os organismos 

aeróbios (que vivem na presença de oxigênio). Durante a estabilização da matéria 

orgânica, as bactérias fazem uso do oxigênio nos processos respiratórios, podendo vir a 

causar uma redução da sua concentração no meio. Dependendo da magnitude deste 

fenômeno, podem vir a morrer diversos seres aquáticos, inclusive os peixes. Caso o 

oxigênio seja totalmente consumido, tem-se a condição anaeróbia, ausência de oxigênio, 

com geração de maus odores. As águas constituem ambientes bastante pobres em 

oxigênio, em virtude da baixa solubilidade deste. Em termos dos corpos d`água, com 

OD em torno de 4-5mg/L-1 morrem os peixes mais exigentes; com OD igual a 2mg/L-1 

todos os peixes estão mortos; com OD a 0mg/L-1 tem-se condições de anaerobiose 

(VON SPERLING, 1996). 

 Os teores de oxigênio dissolvido a serem mantidos nos corpos d`água são 

estipulados através de legislação. Os valores variam em função da classe que o corpo d’ 

água está classificado.  

Segundo a COPAM (1986), os teores mínimos permissíveis de OD nos corpos 

d’água em função da classe a que pertencem estão apresentados na Tabela 4.4. 
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Classe OD mínimo (mg/L-1) 

Especial Não são permitidos lançamentos 

1 6,0 

2 5,0 

3 4,0 

4 2,0 

Tabela4.4. Teores mínimos permissíveis de oxigênio dissolvido (OD) – COPAM (1986). 

 

 A elevação da temperatura, em termos dos corpos d’ água, reduz o oxigênio 

dissolvido, pois a maior agitação entre as moléculas na água faz com que os gases 

dissolvidos tendam a passar para a fase gasosa. O aumento da altitude também reduz o 

oxigênio dissolvido, devido à pressão atmosférica ser menor no local, exercendo uma 

menor pressão para que o gás se dissolva na água (VON SPERLING, 1996). 

 

 

4.4.6. Alcalinidade 

 

 

 A alcalinidade é definida pela quantidade de íons na água que reagirão para 

neutralizar os íons hidrogênio. É uma medição da capacidade da água neutralizar os 

ácidos (capacidade de resistir às mudanças de pH: capacidade tampão). 

 Os principais constituintes da alcalinidade são os bicarbonatos (HCO3
 -), 

carbonatos (CO3 
2-) e os hidróxidos (OH-). A distribuição entre as três formas na água é 

função do pH. Apresentam como constituinte responsável os sólidos dissolvidos. Sua 

origem natural é resultante da dissolução de rochas, como por exemplo, a reação do CO2 

com a água (CO2 resultante da atmosfera ou da decomposição da matéria orgânica). De 

origem antropogênica é resultante de despejos industriais. 

 A alcalinidade não tem significado sanitário para a água, mas em elevadas 

concentrações confere um gosto amargo a água. É uma determinação importante no 

controle do tratamento de água, estando relacionada com a coagulação, redução de 
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dureza e prevenção da corrosão em tubulações. É uma determinação importante no 

tratamento de esgotos, quando há evidências de redução do pH pode afetar os 

microrganismos responsáveis pela depuração. 

 Sua utilização mais freqüente é para caracterização de águas de abastecimento 

brutas e tratadas; caracterização de águas residuárias brutas e controle da operação de 

estações de tratamento de água (coagulação e grau de incrustabilidade/corrosividade). 

 Em termos de tratamento e abastecimento público de água a alcalinidade, o pH e 

o teor de gás carbônico estão inter-relacionados: 

pH > 9,5: hidróxidos e carbonatos; 

pH entre 8,3 e 9,4: carbonatos e bicarbonatos; 

pH entre 4,4 e 8,3: apenas bicarbonatos. 

 Em termos de tratamento de águas residuárias, os processos oxidativos (como a 

nitrificação) tendem a consumir alcalinidade, a qual, caso atinja baixos teores, pode dar 

condições a valores reduzidos de pH, afetando a própria taxa de crescimento dos 

microrganismos responsáveis pela oxidação. (VON SPERLING, 1996). 

 A alcalinidade é considerada muito importante na avaliação do potencial de 

toxicidade para microrganismos. Ela tem importância e influência nos diversos 

tratamentos aos quais são submetidos às águas (OLIVEIRA, 1987). 

 

 

 

4.4.7. Acidez 

 

 A acidez é a capacidade da água em resistir às mudanças de pH causadas pelas 

bases. É devida principalmente à presença de gás carbônico livre (pH entre 4,5 e 8,2). 

(VON SPERLING, 1996). 

 As formas do constituinte responsáveis são os sólidos dissolvidos e gases 

dissolvidos (CO2, H2S). Sua origem natural vem do CO2 absorvido da atmosfera ou 

resultante da decomposição da matéria orgânica e do gás sulfídrico. De origem 

antropogênica vem dos despejos industriais (ácidos minerais ou orgânicos), ou ainda 

pela passagem da água por minas abandonadas, vazadouros de mineração e das borras 

de minério. 
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 A acidez tem pouco significado sanitário. Águas com acidez mineral são 

desagradáveis ao paladar, sendo recusadas. São também responsáveis pela corrosão de 

tubulações e materiais. Sua unidade de medida é: mg/L de CaCO3. 

 Em termos de tratamento e abastecimento público de água, o teor de CO2 livre 

(diretamente associado à acidez), a alcalinidade e o pH estão inter-relacionados: 

pH > 8,2: CO2 livre ausente; 

pH entre 4,5 e 8,2: acidez carbônica; 

pH < 4,5: acidez por ácidos minerais fortes (usualmente resultantes de despejos 

industriais). (VON SPERLING, 1996). 

 

 

4.4.8. Dureza 

 

 A dureza é dada pela concentração de cátions multimetálicos em solução. Os 

cátions mais freqüentemente associados à dureza são os cátions divalentes Ca2+ e Mg2+. 

Em condições de supersaturação, esses cátions reagem na água, formando precipitados. 

A dureza pode ser classificada como dureza carbonato e dureza não carbonato, 

dependendo do ânion com a qual ela está associada. A dureza correspondente à 

alcalinidade é denominada dureza carbonato, enquanto que as demais formas são 

caracterizadas como dureza não carbonato. A dureza carbonato é sensível ao calor, 

precipitando-se em elevadas temperaturas. A forma do constituinte responsável são os 

sólidos dissolvidos, que de origem natural vem da dissolução de minerais contendo 

cálcio e magnésio (rochas calcáreas). Já de origem antropogênica vem dos despejos 

industriais. 

 Não há evidências de que a dureza cause problemas sanitários, e alguns estudos 

realizados em áreas com maior dureza indicaram uma incidência de doenças cardíacas. 

(VON SPERLING, 1996). 

 Em determinadas concentrações, causa um sabor desagradável e pode ter efeitos 

laxativos. Reduz a formação de espuma, implicando num maior consumo de sabão. 

Causa incrustação nas tubulações de água quente, caldeiras e aquecedores (devido à 

maior precipitação nas temperaturas elevadas). 



 30 

 A utilização mais freqüente do parâmetro é na caracterização de águas de 

abastecimento (inclusive industriais) brutas e tratadas. Apresenta como unidade de 

medida mg/L de CaCo3. 

 Em termos de tratamento e abastecimento público apresenta a seguinte relação: 

Dureza < 50mg/L CaCo3: água mole. 

Dureza entre 50 e 150 mg/L CaCo3: água moderada. 

Dureza entre 150 e 300 mg/L CaCo3: água dura. 

Dureza > 300 mg/L CaCo3: água muito dura (VON SPERLING, 1996). 

 

 

 

4.4.9. Ferro e manganês 

 

 O ferro e o manganês estão presentes nas formas insolúveis (Fe3+ e Mn4+) numa 

grande quantidade de tipos de solos. Na ausência de oxigênio dissolvido (ex: água 

subterrânea ou fundo de lagos), eles se apresentam na forma solúvel (Fe2+ e Mn2+). Caso 

a água contendo as formas reduzidas seja exposta ao ar atmosférico (ex: na torneira do 

consumidor), o ferro e o manganês voltam a se oxidar às suas formas insolúveis (Fe3+ e 

Mn4+), o que pode causar cor na água, além de manchar roupas durante a lavagem 

(VON SPERLING, 1996). 

 Apresenta como forma constituinte responsável os sólidos em suspensão ou 

dissolvidos, sendo de origem natural proveniente da dissolução de compostos do solo, e 

de origem antropogênica proveniente de despejos industriais. 

 O ferro e o manganês têm pouco significado sanitário nas concentrações 

usualmente encontradas nas águas naturais. Em pequenas concentrações causam 

problemas na água. Em certas concentrações, podem causar sabor e odor (mas, nessas 

concentrações, o consumidor já rejeitou a água, devido à cor). Estes parâmetros são 

mais freqüentes na caracterização de águas de abastecimento brutas e tratadas. Tem 

como unidade de medida mg/L. 
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4.4.10. Cloretos 

 

 

 Todas as águas naturais, em maior ou menor escala, contêm íons resultantes da 

dissolução de minerais. Os cloretos (Cl-) são advindos da dissolução de sais (ex: cloreto 

de sódio). Têm como forma do constituinte responsável os sólidos dissolvidos, sendo 

que de origem natural são provenientes da dissolução de minerais ou intrusão de águas 

salinas. De origem antropogênica são provenientes de despojos industriais, despejos 

domésticos e águas utilizadas em irrigação. 

 O cloreto em determinadas concentrações imprime um sabor salgado à água. 

Apresenta como unidade de medida mg/L. 

 

 

4.4.11. Fósforo 

 

 

 O fósforo na água apresenta-se principalmente nas formas de ortofosfato, 

polifosfato e fósforo orgânico. Os ortofosfatos são diretamente disponíveis para o 

metabolismo biológico sem necessidade de conversões a formas mais simples. As 

formas em que os ortofosfatos se apresentam na água (PO4 
3-, HPO4 

2-, H2PO4 
-, H3PO4) 

dependem do pH, sendo mais comum na faixa usual de pH o HPO4 
2-. Os polifosfatos 

são moléculas mais complexas com dois ou mais átomos de fósforo. O fósforo orgânico 

é normalmente de menor importância. O fósforo tem como forma do constituinte 

responsável os sólidos em suspensão e sólidos dissolvidos, sendo que de origem natural 

provem da dissolução de compostos do solo ou da decomposição da matéria orgânica. 

Já de origem antropogênica provem de despejos domésticos, despejos industriais, 

detergentes, excrementos de animais e fertilizantes. 

 O fósforo não apresenta problemas de ordem sanitária nas águas de 

abastecimento e é um elemento indispensável para o crescimento de algas e, quando em 

elevadas concentrações em lagoas e represas, pode conduzir a um crescimento 

exagerado desses organismos (eutrofização). É também um nutriente essencial para o 

crescimento dos microrganismos responsáveis pela estabilização da matéria orgânica.  
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 Em termos de tratamento de águas residuárias, é necessário um adequado 

balanço C:N:P no esgoto, para o desenvolvimento dos microrganismos. Em 

lançamentos a montante de represas com problemas de eutrofização, freqüentemente se 

limita o P total em 1,0mg/L. Em termos de corpos d’ água, os valores de P total podem 

ser utilizados como indicativos aproximados do estado de eutrofização de lagos (lagos 

tropicais provavelmente aceitam concentrações superiores): 

P < 0,01 – 0,02mg/L: não eutrofico. 

P entre 0,01 – 0,02 e 0,05mg/L: estágio intermediário. 

P > 0,05mg/L: eutrofico (VON SPERLING, 1996). 

 

 

4.4.12. Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

 

 

 A demanda química de oxigênio é usada como medida da quantidade de 

oxigênio provindo de um oxidante forte, necessária para oxidar a matéria orgânica 

presente em uma amostra de água (GREENBERG et al., 1992). 

 A principal vantagem do teste de DQO em relação a DBO (Demanda 

Bioquímica de Oxigênio) é que a DQO leva apenas de duas a três horas para ser 

realizado. O resultado do teste dá uma indicação da quantidade de oxigênio requerido 

para a estabilização da matéria orgânica. Como desvantagens do método da DQO tem-

se a oxidação, tanto da fração biodegradável quanto da inerte, ao ataque microbiológico. 

O teste superestima, portanto, o oxigênio a ser consumido no tratamento biológico dos 

despejos. Por outro lado, o teste não oferece informações sobre a taxa de consumo da 

matéria orgânica ao longo do tempo, e certos constituintes inorgânicos de uma amostra 

de água podem ser oxidados, interferindo nos resultados (VON SPERLING, 1996). 

 Para o lançamento de efluentes nas coleções de águas, a Demanda Química de 

Oxigênio é de no máximo 90mg.L-1, segundo a legislação vigente no Estado de Minas 

Gerais (COPAM, 1986). 
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4.4.13. Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

 

 

 A demanda bioquímica de oxigênio é definida como a quantidade de oxigênio 

necessária para a biodecomposição, em condições aeróbicas, da matéria orgânica 

presente nas águas. A sua metodologia de análise simula, em laboratório, o consumo de 

oxigênio dissolvido (OD) necessário para biodegradar a matéria orgânica existente em 

uma amostra, a 20 0C. Mede-se a concentração de OD na amostra de água, antes da 

incubação e após cinco dias de incubação (Brasil e Estados Unidos), ou após sete dias 

de incubação (países escandinavos). Calcula-se, então, a DBO pela diferença entre as 

concentrações de oxigênio dissolvido, antes e após o período de incubação selecionado 

(D`ALMEIDA, 1988). 

 A DBO diz respeito ao oxigênio consumido para oxidar a matéria carbonácea, 

uma vez que a oxidação da matéria nitrogenada, pelos microrganismos decompositores, 

requer maiores períodos de tempo. Para a oxidação total da matéria orgânica presente 

em uma amostra, deve-se permitir que a incubação desta ocorra Por mais de 20 dias. 

Quando este procedimento é adotado, tem-se, então, a Demanda Última de Oxigênio 

(DBOu) (VON SPERLING, 1996). 

 A diminuição do oxigênio dissolvido está diretamente relacionada à quantidade 

de matéria orgânica biodegradável. A utilização do oxigênio também é feita por 

bactérias nitrificadoras. Contudo, o crescimento desse tipo de microrganismos é 

defasado do crescimento das bactérias que efetuam a reação carbonácea. A nitrificação 

ocorre geralmente após vários dias e para evitar que o oxigênio consumido seja também 

representado pela nitrificação, pois em determinado momento as duas demandas 

acontecem simultaneamente, adota-se 5 dias de incubação para que o oxigênio seja 

apenas consumido pela demanda carbonácea (HAMMER, 1979). 
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4.4.14. Sólidos Dissolvidos e Suspensos 

 

 

 Os sólidos existentes na água podem ser dissolvidos ou suspensos. Os sólidos 

dissolvidos podem gerar na água cor e sabor e no caso dos sólidos suspensos, são 

responsáveis pela turbidez da água. 

 Quando esses sólidos apresentam-se em grande quantidade, o consumidor terá 

menor confiabilidade pela água e pode procurar outras águas de maior qualidade. Para 

essa água atingir um nível de potabilidade, é importante um processo de coagulação e 

filtração (VON SPERLING, 1996). 

 A obtenção dos valores de sólidos dissolvidos pode ser obtida pela determinação 

de sólidos totais (evaporando-se um volume conhecido da amostra) e a determinação 

dos sólidos sedimentáveis (pelo método do cone “Imhoff” ou pela medida de material 

particulado). 

 A diferença entre as duas quantificações será a quantidade de sólidos 

dissolvidos. Atualmente existem métodos mais fáceis de serem realizados. Valores de 

condutividade apresentam relação direta com a quantidade de sólidos dissolvidos. As 

medidas podem ser realizadas em campo com aparelho portátil. 

 Os valores de sólidos dissolvidos encontrados na natureza são muito variados, 

pois sofrem influência direta das condições do meio.  

 

 

4.5. Parâmetros biológicos 

 

 

 A determinação da potencialidade de uma água transmitir doenças pode ser 

efetuada de forma indireta, através dos organismos indicadores de contaminação fecal, 

pertencentes principalmente ao grupo de coliformes. 

 A detecção dos agentes patogênicos, principalmente bactérias, protozoários e 

vírus, em uma amostra d’ água é extremamente difícil, em razão das suas baixas 
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concentrações, o que demandaria o exame de grandes volumes da amostra para que 

fosse detectado um único ser patogênico. As razões de tal devem-se aos seguintes fatos: 

• Em uma população apenas uma determinada faixa apresenta doenças de 

veiculação hídrica; 

• Nas fezes destes habitantes a presença de patógenos pode não ocorrer em 

elevada proporção; 

• Após o lançamento no corpo receptor ou no sistema de esgotos há ainda uma 

grande diluição do despejo contaminado; (VON SPERLING, 1996). 

 

Em assim sendo, a concentração final de patógenos por unidade de volume em 

um corpo d’ água é sem dúvida bastante reduzida, fazendo com que a sua detecção 

através de exames laboratoriais seja de grande dificuldade. 

 Este obstáculo é superado através do estudo dos chamados organismos 

indicadores de contaminação fecal. Tais organismos não são patogênicos, mas dão uma 

satisfatória indicação de quando uma água apresenta contaminação por fezes humanas 

ou de animais e, por conseguinte, a sua potencialidade para transmitir doenças. Estes 

organismos mais comumente utilizados com tal finalidade são as bactérias do grupo 

coliforme. 

 São as seguintes as principais razões para a utilização do grupo coliforme como 

indicadores de contaminação fecal: 

• Os coliformes apresentam-se em grande quantidade nas fezes humanas (cada 

indivíduo elimina em média 1010 a 1011 células por dia) (BRANCO e ROCHA, 

1979); De 1/3 a 1/5 do peso das fezes humanas é constituído por bactérias do 

grupo coliforme. Com isto, a probabilidade de que sejam detectados após o 

lançamento é incomparavelmente superior à dos organismos patogênicos. 

• Os coliformes apresentam-se em grande número apenas nas fezes do homem e 

de animais de sangue quente. Tal fato é essencial, pois se existissem também nos 

intestinos de animais de sangue frio deixariam de ser bons indicadores de 

poluição (CHRISTOVÃO, 1974). 

• Os coliformes apresentam resistência aproximadamente similar à maioria das 

bactérias patogênicas intestinais. Tal característica é importante, pois não seriam 
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bons indicadores de contaminação fecal se morressem mais rapidamente que o 

agente patogênico. Por outro lado, se sua taxa de mortalidade fosse menor que a 

das bactérias patogênicas, também deixariam de ser úteis, uma vez que, 

sobrevivendo por mais tempo, tornariam suspeitas águas já depuradas. Exceção 

deve ser feita aos vírus, que apresentam uma resistência superior à dos 

coliformes (CHRISTOVÃO, 1974); 

 

As técnicas bacteriológicas para a detecção de coliformes são rápidas e 

econômicas. Os principais indicadores de contaminação fecais comumente utilizados 

são: Coliformes totais (CT); coliformes fecais (CF) e estreptococos fecais (EF). 

 O grupo de coliformes totais (CT) constitui-se em um grupo de bactérias que 

têm sido isoladas de amostras de águas e solos poluídos e não poluídos, bem como de 

fezes de seres humanos e outros animais de sangue quente. Tal grupo foi bastante usado 

no passado como indicador, e continua a ser usado em algumas áreas, embora a 

dificuldade associada com a ocorrência de bactérias não fecais seja um problema 

(THOMANN e MUELLER, 1987). Não existe uma relação quantificável entre CT e 

microrganismos patogênicos. 

 Os coliformes fecais (CF) são um grupo de bactérias indicadoras de organismos 

originários do trato intestinal humano e outros animais. O teste para CF é feito a uma 

elevada temperatura, na qual o crescimento de bactérias de origem não fecal é 

suprimido (THOMANN e MUELLER, 1987). A Escherichia coli é uma bactéria 

pertencente a este grupo. 

 Os estreptococos fecais (EF) incluem várias espécies ou variedades de 

estreptococos, tendo no intestino de seres humanos e outros animais o seu habitat usual. 

Como exemplos citam-se os Streptococcus faecalis, os quais representam contaminação 

fecal humana, e Streptococcus bovis e Streptococcus equinus, que representam bactérias 

indicadoras de bois e cavalos, respectivamente. 

 A legislação ambiental considera, implicitamente, uma relação entre coliformes 

totais e coliformes fecais igual a 5 (CT/CF=5). No entanto, existe uma grande dispersão 

em torno deste valor, que depende ainda do tempo decorrido após o lançamento dos 

esgotos na água. 
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 A relação entre coliformes fecais e estreptococos fecais (CF/EF) é um bom 

indicador sobre a origem da contaminação. Quanto maior o valor da relação CF/EF 

considera-se que seja maior a contribuição de origem humana. De maneira geral, 

adotam-se os seguintes limites: 

 CF/EF > 4 Contaminação predominante humana (os esgotos domésticos são um 

componente importante). 

 CF/EF < 1 Contaminação predominante de outros animais de sangue quente (o 

escoamento superficial é um componente importante). 

 1< CF/EF < 4 Interpretação duvidosa. (VON SPERLING, 1996). 

 

 No entanto, diversos cuidados devem ser tomados, tanto nas condições corretas 

para obtenção dos dados de CF e EF, quanto na interpretação da relação CF/EF. De 

maneira geral, pode-se dizer que esta relação seja útil apenas como indicador amplo da 

provável origem principal da contaminação. 

A relação dos microrganismos de interesse na Engenharia Ambiental está 

apresentada no Quadro 4.2. Os microrganismos desempenham diversas funções de 

fundamental importância, principalmente as relacionadas com a transformação da 

matéria dentro dos ciclos biogeoquímicos. Um outro aspecto de grande relevância em 

termos da qualidade biológica da água é o relativo à possibilidade da transmissão de 

doenças. O Quadro 4.3. apresenta as principais doenças relacionadas com a água. 
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Microrganismos Descrição 

 

Bactérias 

Organismos protistas unicelulares. 

Apresentam-se em várias formas e tamanhos. 

São os principais responsáveis pela estabilização da matéria orgânica. 

Algumas bactérias são patogênicas, causando principalmente doenças intestinais 

 

Algas 

Organismos autotróficos, fotossintetizantes, contendo clorofila. 

Importantes na produção de oxigênio nos corpos d’ água e em alguns processos 

de tratamento de esgotos. 

Em lagos e represas, podem proliferar em excesso, causando uma deterioração 

da qualidade da água. 

Fungos Organismos aeróbios, multicelulares, não fotossintéticos, heterotróficos. 

Também de grande importância na decomposição da matéria orgânica. 

Podem crescer em condições de baixo pH. 

 

 

Protozoários 

Organismos unicelulares sem parede celular. 

A maioria é aeróbia ou facultativa. 

Alimentam-se de bactérias, algas e outros microrganismos. 

São essenciais no tratamento biológico para a manutenção de um equilíbrio 

entre os diversos grupos. 

Alguns são patogênicos. 

 

Vírus 

Organismos parasitas, formados pela associação de material genético (DNA ou 

RNA) e uma carapaça protéica. 

Causam doenças e podem ser de difícil remoção no tratamento da água ou do 

esgoto. 

Helmintos Animais superiores. 

Ovos de helmintos presentes nos esgotos podem causar doenças. 

Quadro 4.2. Principais microrganismos de interesse. Fonte: Silva & Mara (1979), Tchobanoglous e 

Schroeder (1985), Metcalf & Eddy (1991). 
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Doenças Agente causador Sintomas 

Ingestão de água contaminada 

Diesenteria bacilar Bactéria (Shigella dysenteriae) Forte diarréia. 

 

Cólera 

 

Bactéria (Vibrio cholerae) 

Diarréia extremamente forte 

Desidratação, alta taxa de 

mortalidade. 

Leptospirose Bactéria (Leptospira) Icterícia, febre. 

Salmonelose Bactéria (Almonella) Febre, náuseas, diarréia. 

Febre tifóide Bactéria (Salmonella typhi) Febre elevada, diarréia, ulceração do 

intestino delgado. 

 

Disenteria amebiana 

Protozoário (Entamoeba histolytica) Diarréia prolongada, com 

sangramento, abscesso no fígado e 

intestino fino. 

Giardíase Protozoário (Giárdia lamblia) Diarréia leve a forte, náuseas, 

indigestão, flatulência. 

Hepatite infecciosa Vírus (vírus da hepatite A) Icterícia, febre. 

Gastroenterite Vírus (enterovírus, pavovírus, 

rotavírus) 

Diarréia leve e forte. 

Paralisia infantil Vírus (Poliomielites vírus) Paralisia 

Contato com a água 

Escabiose Sarna (Sarcoptes scabiei) Ulceras na pele. 

Tracoma Clamidea (Chlamydia tracomatis) Inflamação dos olhos, cegueira 

completa ou parcial. 

Verminoses, tendo a água como um Estágio no ciclo 

Esquistossomose Helminto (Schistosoma) Diarréia, aumento do baço e do 

fígado, hemorragias. 

Transmissão através de insetos, tendo a água como meio de procriação 

 

Malária 

 

Protozoário (Plasmodium) 

Febre, suor, calafrios, gravidade 

variável com o tipo de Plasmodium. 

Febre amarela Vírus (Flavivírus) Febre, dor de cabeça, prostração, 

náuseas, vômitos. 

 

Dengue 

 

Vírus (Flavivírus) 

Febre, forte dor de cabeça, dores nas 

juntas e músculos, erupções. 

Filariose Helminto (Wuchereria bancrofti) Obstrução de vasos, deformação de 

tecidos. 

Quadro 4.3. Principais doenças associadas com a água. Fontes: Benenson (1985); Tchobanoglous e 

Schroeder (1985).  
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4.6. Alguns aspectos da poluição por metais 

 

4.6.1. Fontes e efeitos causados por Alumínio (Al); Chumbo(Pb); Cádmio 

(Cd) e Zinco (Zn). 

 

 Os resíduos industriais constituem-se atualmente em uma das maiores e mais 

diversificadas fontes de introdução de metais pesados na ambiente aquático, e as suas 

concentrações nesses meios variam com o tipo de tratamento de efluentes (MAGOSSI e 

BONACELLA, 1992). 

 Através dos séculos, muitos desses metais que hoje, devido à industrialização, 

estão largamente distribuídos nas águas são retirados naturalmente das rochas pela ação 

do tempo, indo se acumular nos lagos, rios e oceanos. Apesar disso, a concentração 

natural de metais nos corpos d’ água nunca deveria chegar a níveis tóxicos, porque, 

além do processo ser natural acontece muito lentamente, há na água certas substâncias 

(complexos ácidos) que se combinam com esses metais, tornando-os indisponíveis na 

forma de quelatos (MAGOSSI e BONACELLA, 1992). 

 Na parte física dos ecossistemas aquáticos, os metais pesados podem se 

distribuir na água, no material particulado (partículas finamente divididas em 

suspensão) e, principalmente, nos sedimentos (JORDÃO et al., 1996). 

 Os sedimentos por sua vez, têm suas partículas derivadas de rochas, solos e 

resíduos biológicos (FERGUSSON, 1990). Eles são constituídos de partículas de 

diversos tamanhos, incluindo cascalho, areia, silte e argila. O conhecimento das 

concentrações dos metais em sedimentos de rios é importante, tanto pelo ponto de vista 

geoquímico, quanto pelo ambiental. 

 A contaminação pode ser confirmada através da análise física e química de 

amostras de água, provindas de locais em que se suspeita ocorrer poluição. No entanto, 

amostras de nascentes de rios, podem apresentar também elevadas concentrações de um 

determinado contaminante, proveniente do material mineral geológico com o qual está 

em contato. 

 Tendo em vista que o processo produtivo das indústrias moveleiras vem 

acompanhando o desenvolvimento e o apurado gosto dos consumidores, que vem 

exigindo cada vez mais, um produto de melhor qualidade e acabamento, as empresas 
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estão empregando produtos que melhor atendam as exigências de consumo, mas por 

outro lado traz consigo uma carga de poluente mais agressiva ao meio ambiente. É por 

exemplo o que acontece com os vernizes, tintas e solventes que possivelmente 

apresentam em sua composição química alguns metais como o Alumínio, Cádmio, 

Chumbo e o Zinco, sendo os três últimos considerados metais pesados. 

 Os metais pesados são considerados tóxicos para os seres humanos porque 

reagem com ligantes difusores, com macromoléculas e com ligantes presentes em 

membranas. Essas características lhes conferem as propriedades de bioacumulação e de 

biomagnificação na cadeia alimentar, permanência no meio ambiente e distorções nos 

processos metabólicos dos seres vivos, que se encarregam de transformar concentrações 

consideradas normais em tóxicas, para diferentes espécies da biota e para o homem. A 

persistência garante os efeitos ao longo do tempo, mesmo depois de interrompidas as 

emissões (TAVARES e CARVALHO, 1992). 

O alumínio é o terceiro elemento mais abundante na crosta terrestre, ocorrendo 

em minerais, rochas e argilas. A partir destes materiais, o alumínio pode se distribuir 

nos ecossistemas aquáticos na forma de sais solúveis, colóides e compostos insolúveis. 

Outras fontes de alumínio são as estações de tratamento de água, onde compostos de 

alumínio são largamente utilizados como agente coagulante (GREENBERG et al., 

1992). 

 O alumínio é encontrado em alguns tecidos do organismo humano, dentre os 

quais o tecido cerebral, em concentração próxima de 2µg g-1. Entretanto, concentrações 

de alumínio muito elevadas podem ocasionar sérios distúrbios, como perda de memória 

e convulsões (SHIMMA, 1995). 

 Estudos mais recentes demonstraram que o alumínio pode estar relacionado a 

alguns tipos de demências, como a provocada pela doença de Alzhemer (ALLOWAY e 

AYRES, 1994). 

 O Zinco, outro metal que possivelmente pode ser encontrado nos efluentes da 

indústria moveleira é um elemento essencial aos seres humanos, animais e vegetais 

superiores (ALLOWAY, 1993). Nestes, está envolvido na biossíntese do triptofano, 

que, por sua vez, participa do processo de crescimento celular. Nos animais superiores, 

o zinco mantém o sistema enzimático celular regulado e atuam na síntese das proteínas 

e dos ácidos nucléicos, DNA (Ácido desoxirribonucléico) e RNA (ácido Ribonucléico). 
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Participa ainda do processo de crescimento, maturação sexual, manutenção da saúde dos 

músculos e na cicatrização de feridas internas e externas (SHIMMA, 1995). 

 Apesar da essencialidade do zinco, os organismos, quando expostos a elevadas 

doses deste elemento, podem apresentar sérios distúrbios, dentre os quais citam-se: 

redução de cobre, dor muscular, anorexia, sangramento intestinal e anomalias cerebrais 

(SHIMMA, 1995). 

 Outro elemento que pode ser encontrado nos efluentes é o cádmio. Este metal 

pesado, não possui nenhuma função biológica definida e é altamente tóxico às plantas e 

aos animais (ALLOWAY, 1993). O elemento cádmio causa danos nos sistemas renal, 

sanguíneo e cardiovascular. Causa também distúrbios no tocante a alterações 

cromossômicas. Há evidências da participação do cádmio no desenvolvimento de 

tumores (FERGUSSON, 1990). 

 Estudos demonstram que animais expostos a elevadas quantidades de cádmio 

apresentam doenças relacionadas a lesões ósseas, como a osteomalácia e osteoporose. 

Observou-se, em órgãos de animais expostas ao cádmio, principalmente o fígado e os 

rins elevadas quantidade da proteína metalotioneina, que é uma proteína de ligação. Esta 

proteína promove a retenção dos elementos zinco e cobre, que, em quantidades normais, 

são essenciais à vida. Com a diminuição do zinco e do cobre ocorre distúrbio 

relacionado à má formação óssea. O elemento cobre é componente da enzima 

lisiloxidase, responsável pela ligação do colágeno à matriz orgânica dos ossos (HONDA 

et al., 1997). 

  O cádmio pode ainda danificar o sistema imunológico dos organismos, pois é 

capaz de inibir o sistema de ativação entre os linfócitos. A ativação dos linfócitos inclui 

a hidrólise do fosfatidilinositol-4,5-difosfato, produzindo diacilglicerol e inositol 1,4,5-

trifosfato (IP3), o qual, por hidrólise, ativa a proteína quinase C (PKC), responsável pela 

continuidade do processo de ativação. Pesquisas demonstraram que a hidrólise do IP3, 

na presença do cádmio, pode ser reduzida em até 50% (BERNIER et al., 1995). 

 O chumbo, outro metal pesado que provavelmente é uns dos elementos que 

compõe os solventes, tintas ou vernizes é prejudicial à saúde, pois se acumula nos rins, 

no fígado, no cérebro e, principalmente nos ossos (BASTOS e NEFUSSI, 1986). As 

intoxicações agudas e subagudas causam náuseas, vômitos, dores abdominais, diarréia, 

febre, excitação, convulsões, alterações renais, cardíacas e hepáticas, irritações dos 
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olhos e das vias respiratórias, dermatites e sensibilização da pele. As intoxicações 

crônicas podem ser detectadas por sensações de náuseas, vômitos, gosto metálico na 

boca, anorexia, salivação, constipação, cólica saturnina, redução de algumas enzimas 

essenciais, distúrbios hematológicos, encefalopatia saturnina, cefaléia, insônia, 

convulsão mental, delírios e tremores (TAVARES e CARVALHO, 1992). 

 

 

4.6.2. POLUIÇÃO CAUSADA POR ESGOTOS. 

 

 Os despejos orgânicos biodegradáveis, provenientes de atividades humanas, 

industriais e rurais, são atualmente uma das principais causas da deterioração dos corpos 

d’ água. O principal dano ecológico da introdução de matéria orgânica biodegradável, 

na água, é o consumo de oxigênio dissolvido na massa líquida (HARRISON, 1995). 

 A baixa concentração de oxigênio na água, entre outros fatores, interfere na 

população de peixes pelo aumento do período de incubação dos ovos; reduz o tamanho 

e vigor dos embriões; produz deformidades nos filhotes presentes na água; interfere na 

digestão de alimentos; leva à formação de coágulos no sangue; diminui a tolerância a 

certos agentes tóxicos; e reduz a eficiência do alimento e da velocidade máxima de nado 

dos peixes (D`ALMADA, 1988). 

 Após a introdução de matéria orgânica biodegradável em um curso d’ água, o 

consumo do oxigênio dissolvido é devido, principalmente, à oxidação carbonácea e 

nitrogenada e à demanda bentônica. A oxidação carbonácea é efetuada por 

microrganismos aeróbios heterótrofos, que convertem compostos orgânicos complexos 

em substâncias de estrutura mais simples, como a água e o dióxido de carbono. A 

oxidação nitrogenada, realizada por microrganismos autótrofos quimiossintetizantes, 

converte o íon amônio em nitrito, que, posteriormente, é convertido em nitrato (VON 

SPERLING, 1996). 

 A medida do consumo de oxigênio dissolvido pode ser determinada pela 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e da Demanda Química de Oxigênio (DQO), 

parâmetros estes úteis na avaliação da potencialidade poluidora de despojos. A DBO é 

definida como a quantidade de oxigênio necessária para a biodecomposição, em 

condições aeróbicas, da matéria orgânica presente nas águas. A sua metodologia de 
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análise simula, em laboratório, o consumo de Oxigênio Dissolvido (OD) necessária para 

biodegradar a matéria orgânica existente em uma amostra, a 20oC. Mede-se a 

concentração de OD na amostra de água, antes da incubação e após cinco dias de 

incubação (Brasil e EUA), ou após sete dias de incubação (países da Europa). Calcula-

se então, a DBO pela diferença entre as concentrações de oxigênio dissolvido, antes e 

após o período de incubação selecionado (D`ALMADA, 1988). 

 A DBO é o parâmetro mais usado para definir um esgoto doméstico ou industrial 

orgânico. Suas maiores aplicações residem na medição da carga orgânica imposta a uma 

estação de tratamento de esgotos e na avaliação da eficiência destas estações. Além 

disso, o teste de DBO é usado para determinar as quantidades relativas de oxigênio 

requeridas por efluentes tratados e por águas poluídas. Entretanto, apresenta valor 

limitado na medição da demanda real de oxigênio por parte das águas superficiais. A 

extrapolação dos resultados desse teste para as demandas reais de oxigênio dos rios é 

altamente questionável, pois, em laboratório, não se podem reproduzir as condições 

ambientais físicas, químicas e biológicas destes corpos receptores. 

  A Demanda Química de Oxigênio (DQO), é usada como uma medida de 

quantidade de oxigênio provindo de um oxidante forte, necessária para oxidar a matéria 

orgânica presente em uma amostra de água (GREENBERG et al., 1992). 

 As principais vantagens do teste de DQO em relação ao de DBO é que leva 

apenas de duas a três horas para ser realizado. O resultado de teste dá uma indicação da 

quantidade de oxigênio requerido para a estabilização da matéria orgânica. Como 

desvantagens do método da DQO tem-se a oxidação, tanto da fração biodegradável 

quanto da inerte, ao ataque microbiológico. O teste superestima, portanto, o oxigênio a 

ser consumido no tratamento biológico dos despejos. Por outro lado, o teste não fornece 

informações sobre a taxa de consumo da matéria orgânica ao longo do tempo, e certos 

constituintes inorgânicos de uma amostra de água podem ser oxidados, interferindo nos 

resultados (VON SPERLING, 1996). 

 A contaminação de cursos d’ água por despejos orgânicos pode gerar, ainda, o 

fenômeno da eutrofização, que é causado pelo enriquecimento das águas com 

nutrientes, principalmente nitratos e fosfatos. Estes provocam o crescimento excessivo 

de algas, que, por sua vez, competem com outros organismos aquáticos pelo oxigênio 

dissolvido (ARRISON, 1995). 
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 A classificação trófica segundo VON SPERLING (1996) de um corpo d’ água é 

feita segundo a concentração de fósforo, conforme o quadro abaixo. 

 

 

FAIXAS APROXIMADAS DE VALORES DE FÓSFORO TOTAL PARA OS 

PRINCIPAIS GRAUS DE TROFIA. 

 

Classe de trofia Concentração de fósforo total (mg/L-1) 

Ultra-oligotrófico < 5 

Oligotrófico < 10 – 20 

Mesotrófico 10 – 50 

Eutrofico 25 – 100 

Hipereutrófico > 100 

Tabela 4.5. 

 

 Os cursos d’água receptores de esgotos também tornam-se residuárias de ânions, 

como cloreto, visto que o cloreto de sódio, encontrado na urina, é um composto 

largamente utilizado na dieta humana. Portanto, a determinação deste ânion é 

importante na avaliação da contaminação dos mananciais hídricos por esgotos, já que 

em altas concentrações estes ânion pode afetar a saúde humana. O valor máximo 

permissível de cloretos em água de consumo humano é de 250 mg/L (BRASIL, 1990). 
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4.7. Classificação dos resíduos 

  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) editou um conjunto de 

normas que visam padronizar, no Brasil, a classificação de resíduos. 

 A Norma 10.004 classifica os resíduos quanto aos seus riscos potenciais ao meio 

ambiente e à saúde pública, para que estes resíduos possam ter manuseio e destinação 

adequados. As Normas 10.005 e 10.006 e 10.007, complementares à Norma 10.004, 

apresentam procedimentos laboratoriais para a classificação quanto à lixiviação, 

solubilização e procedimentos de amostragem, respectivamente. 

 De acordo com essas Normas, os resíduos podem ser classificados em três tipos: 

a) Classe I ou perigosos – Apresentam riscos à saúde pública, provocando ou 

acentuando, de forma significativa, um aumento de mortalidade ou incidência de 

doenças; causam riscos ao meio ambiente, quando o resíduo é manuseado ou 

destinado de forma inadequada; apresentam inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade ou patogenicidade. 

b) Classe II ou não-inertes – São classificados em não inertes porque não se 

enquadram nas classificações classe I – Perigosos e nem na classe III – Inertes, 

nos termos da Norma NBR 10.004. Podem ter propriedades, tais como: 

combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. 

c) Classe III ou inertes – São aqueles sólidos ou mistura de sólidos que, submetidos 

ao teste de solubilização não apresentam nenhum de seus constituintes 

solubilizados em concentrações superiores aos padrões definidos pela Norma 

NBR 10.004. 

 

4.8. Tratamento de rejeitos 

 

Atualmente a redução de rejeitos é baseada no sistema 5Rs; Reprojetar, Reduzir, 

Reutilizar, Reciclar e Reaproveitar. 

 Para muitos rejeitos sólidos e líquidos redução significativa vem sendo obtida 

por uma variedade de métodos como simples acondicionamento, controle de inventário 

e uma disposição rigorosa, segundo as normas, que freqüentemente significam uma 

redução dos rejeitos. 
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 Os diversos tratamentos associados aos rejeitos podem ser agrupados em: físico-

químicos, biológico, remediação do solo, e tratamento de compostos voláteis. 

 

 

4.8.1. Tratamento físico-químico: Desenvolvimento de tecnologias para 

tratamento de efluentes com substâncias tóxicas e perigosas é um importante objetivo 

para muitos pesquisadores. Esta ênfase é apropriada desde que 90% dos rejeitos são 

primariamente aquosos. Deve-se também buscar processos que permitam que o efluente 

tratado gere uma água que possa ser reutilizada ou descartado contendo concentrações 

aceitáveis dos poluentes. 

Deve-se destacar processos de oxidação avançada, onde a química é complexa, 

mesmo para um sistema bem definido. O radical hidroxila, no qual estes processos são 

baseados, pode ser gerado por muitos processos catalíticos e mesmos sistemas 

fotocatalíticos, é utilizado para a degradação de poluentes. 

Reação de Fenton pode também ser usado para gerar o radical hidroxila através 

da reação: 

 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + HO- 

 

O uso de Fe3+ não tem sido amplamente estudado, mas ele também pode 

catalisar a oxidação de orgânicos. 

Outros oxidantes tais como permanganato de potássio, CLO2, H2O2 são 

utilizados no tratamento de efluentes. 

Purificação de água por adsorção e tratamento químico é uma tecnologia bem 

estabelecida, mas aplicando tais técnicas a efluentes contendo contaminantes perigosos 

elas não são bem definidas. 

 

4.8.2. Tratamento biológico: É uma tecnologia tradicional para manter a 

qualidade da água nos padrões permitidos pela legislação e vem sendo utilizado, na 

tentativa de se encontrar novas aplicações para o tratamento de efluentes líquidos ou 

gasosos, bem como resíduos sólidos. A química do sistema biológico é complexa além 

de ter o problema da manutenção da biomassa. Este último aspecto pode ser 
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particularmente severo quando agentes biológicos são usados para destruir concentrados 

contendo toxinas perigosas. 

Diversos são os fatores associados ao tratamento biológico tais como: 

temperatura, pH, umidade, nutrientes, nível de oxigênio, etc. O parâmetro determinante 

da bioremediação aeróbia é o fornecimento adequado de nutrientes e de oxigênio, mas 

no caso de efluentes contendo resíduos perigosos, considerações adicionais devem ser 

levadas em conta tais como: conjunção com outras tecnologias de bioremediação, 

controle de efluentes tóxicos, forma de aplicação do resíduo, etc. Em muitos casos a 

velocidade de degradação pode ser tomada como uma cinética de primeira ordem. 

Processos de tratamento anaeróbio podem ser aplicados a substâncias tóxicas e 

perigosas. Entretanto, os efluentes tratados podem ainda conter poluentes, em 

concentrações inaceitáveis. 

         Os fatores biológicos que afetam a velocidade de degradação, freqüentemente não 

são bem definidos. 

 

 

 4.8.3. Remediação do solo e tratamento: O grande uso de derivados do 

petróleo tem causado uma contaminação significativa do solo e sedimentos. Processos 

típicos de recuperação do solo envolvem decantação, extração ou evaporação com 

condensação. Processos envolvendo tratamento térmico, bioremediação, aquecimento 

com radiofreqüência, extração a vácuo também são utilizados. 

  

 

 4.8.4. Tratamento de compostos voláteis: Muitos processos industriais geram 

poluentes voláteis. Máscaras contendo filtros com carvão ativado, por exemplo, é uma 

das formas de controlar a exposição de trabalhadores. Mas com o tempo estes filtros 

têm que ser substituídos ou regenerados e os compostos voláteis permanecem. 

 Reações químicas, particularmente oxidação, representam um possível caminho 

para a eliminação destes poluentes voláteis. São relatados trabalhos utilizando-se Pt, 

PdO e MnO2, na presença de ar, em temperaturas elevadas, para a destruição de cloreto 

de metileno e tricloroetileno. 
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 Alternativamente, compostos orgânicos voláteis, podem ser fotooxidados, na 

presença de ar, fazendo-se uso da luz ultravioleta, Uma terceira opção poderia ser a 

utilização de uma descarga de um plasma de microondas em um reator à pressão 

atmosférica. 

 

4.9. Rejeitos das indústrias moveleiras 

 

Com relação aos rejeitos gerados pelas fábricas de móveis do Brasil (tema dessa 

dissertação), não se tem conhecimento até o momento, de um estudo para avaliar o grau 

de poluição e as formas possíveis de tratamento. 

 Deve-se salientar que estas fábricas utilizam várias substâncias orgânicas, sendo 

que algumas são tóxicas, tais como: hidrocarbonetos aromáticos, ésteres tóxicos, 

cetonas ésteres glicólicos, adutos de isocianatos, etc. As fábricas de móveis utilizam 

também metais pesados como zinco. 

Em muitas destas fábricas os efluentes gerados, são diretamente descartados na 

rede de esgoto ou mesmo nos rios ou lagos. O sistema de descarte funciona de forma 

descontínua, mas leva uma carga muito tóxica para os corpos receptores.  

A fabricação de móveis de madeira é feita, principalmente, a partir das seguintes 

matérias primas: madeira maciça; aglomerados e compensados; laminados de madeira e 

PVC; colas; tintas; vernizes e lacas; espuma; couro; tecido; etc (CETESB, NT-02, 

1983). A Figura 4.1. mostra o fluxograma de funcionamento de uma fábrica de móveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

 

4.9.1. Fluxograma típico de uma fábrica de móveis de madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Madeira maciça, aglomerados, 

compensados, laminados de madeira e 

PVC, colas, tintas e vernizes, couro, 

plástico, etc... 

2 – Corte de placas de madeira (serras 

circulares e de fita). 

3 – Aplainamento das peças cortadas 

(plainas de faca, desengrossadeiras e 

lixas). 

4 – Revestimento das peças aplainadas 

(escovas, passadeiras de cola, 

revestidoras e prensas). 

5 – Corte, esquadrejamento, dobra, 

rebaixo, canal e furos das peças de 

madeira. (Esquadrejadeiras, coladeiras 

de bordo, furadeiras, tupias, serras 

circulares e vincadeiras). 

6 – Lixamento e retirada de pó das 

peças usinadas. (Lixadeiras e escovas). 

7 – Cobertura das superfícies e peças 

usinadas e/ou lixadas com tintas e/ou 

vernizes (pincéis, rolos e revólveres de 

pintura). 

8 – Secagem de peças (estufas e 

ambientes de secagem). 

9 – Montagem das peças e embalagens 

do produto acabado. 

10 – Expedição. 

 

1 – Matéria Prima 

2 – Pré - Corte 

4 – Revestimento 
laminado em madeira 

ou PVC 

3 – Desbaste 

6 – Lixamento 

5 – Usinagem 

10 – Expedição 

9 – Montagem 

8 – Secagem 

7 – Pintura 

Figura 4.1 – Fluxograma (CETESB, NT – Dez/1983) 
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4.9.2. Poluição do ar causada pelas indústrias moveleiras 

 

4.9.2.1. Fontes de emissão: 

a) Pré-corte (serras circulares e de fita); 

b) Desbaste (plainas de faca, desengrossadeiras e lixadeiras); 

c) Revestimento (escovas e passadeiras de cola); 

d) Usinagem (esquadradeiras, coladeiras de bordo, tupias, serras circulares 

e vincadeiras); 

e) Lixamento (lixadeiras e escovas); 

f) Pintura (revólveres de pintura); 

g) Secagem (estufas e ambiente de secagem). 

 

4.9.2.2. Características das emissões: 

a) Principal poluente: material particulado e eventualmente substâncias 

odoríferas; 

b) Tipo: Pó de madeira e névoas de verniz, tinta, laca e eventualmente 

vapores de solventes; 

c) Classificação do tamanho das partículas do pó de madeira: 

                   Pó fino: 10 a 40 µm 

                   Pó grosso: 50 a 100 µm 

           d) Densidade da partícula de pó de madeira: 0,42 a 1,21g/cm3. 

 

4.9.3. Poluição das águas causada pelas indústrias moveleiras 

 

 A poluição das águas advindas das indústrias moveleiras ocorre em maior parte das 

cortinas d’ água, além da lavagem de pincéis e vasilhames utilizados no processo de 

diluição e preparação dos acabamentos a serem aplicados nos móveis.  

 A cortina d’ água é uma cabine fechada onde é aplicado verniz, tinta e outros 

acabamentos superficiais nos móveis de madeira. Estes produtos são aplicados por meio de 

pistola de ar comprimido em frente de uma “cortina” de água a qual capta todo excesso do 
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produto utilizado no acabamento que se encontra disperso no ar purificando-o e tornando a 

água por sua vez contaminada por estes produtos. 

 

 

  4.9.3.1. Fontes de emissão dos efluentes líquidos industriais. 

 

a) Efluente do equipamento de controle de poluentes da cabine de pintura; 

b) Lavagem da bandeja e da passadeira de cola. 

 

4.9.3.2. Características das emissões: 

 

Normalmente os efluentes apresentam qualidade variável em termos de pH, DBO 

(Demanda Bioquímica de Oxigênio), RNF (Resíduos Não Filtráveis) e RS (Resíduos 

Sedimentáveis). Em função do agente na cobertura de superfícies (solventes, resinas, 

pigmentos inertes ou ativos e aditivos) os efluentes podem apresentar os seguintes 

poluentes: Óleos e graxas, cianeto, cromo, chumbo, zinco, cádmio, ferro, mercúrio e fenóis. 

Estes efluentes são de pequeno volume e descartados aleatoriamente. (CETESB, 1983). 

 

4.9.4. Resíduos sólidos: 

 

4.9.4.1. Tipos de resíduos gerados: 

a) Resíduos constituídos de pó, serragem e cavacos de madeira; 

b) Resíduos de laminados e aglomerados; 

c) Resíduos contendo solventes, vernizes, restos de tinta e laca; 

d) Resíduos de espuma, couro, plástico, tecido, etc; 

e) Resíduos de papel e papelão; 

f) Resíduos constituídos de embalagens metálicas e outros materiais 

metálicos provenientes da área de manutenção de equipamentos. 
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CAPÍTULO 5 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

5.1. Levantamento do pólo moveleiro de Ubá. 

 

 Dentre os diversos segmentos industriais e fatores que tem contribuído para 

o sério problema que é a poluição ambiental no Estado de Minas Gerais, este trabalho vem 

caracterizar e tentar mostrar o que vem acontecendo no segmento industrial das indústrias 

moveleiras do Estado. 

 Ainda sim considerando que a industrialização é necessária para o desenvolvimento 

e bem estar social, deve-se ter sempre em mente o risco que representa devendo as 

operações ser cercadas de todos os cuidados necessários à conservação do meio ambiente. 

Na cidade de Ubá foram visitadas 300 fábricas de móveis, sendo 107 filiadas (anexo 

I) à Associação Comercial e Industrial e no Intersind, 127 outras fábricas que não são 

filiadas (anexo II), e mais 66 outras de pequeno porte que não são cadastradas, mas 

contribuem para a poluição do Ribeirão Ubá por estarem em plena atividade. 

 

 

 

INDÚSTRIAS MOVELEIRAS DE UBÁ-MG 

36%

42%

22%

Filiadas  107

Não filiadas  127

Não cadastradas  66

 
Quadro 5.1. 
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 Além de se levantar a quantidade e tipo de poluentes gerados por estas empresas, 

verificou-se também os produtos por elas utilizados para acabamento dos móveis. 

Ressaltamos aqui, que em todas as empresas visitadas estes produtos são os mesmos, um 

dos motivos desta unanimidade na utilização dos mesmos produtos é o ganho na compra 

dos mesmos que é feito em sistema de cooperativas, comprando-se maior quantidade 

ganha-se com isto no preço junto aos fornecedores. 

 Relaciona-se a seguir os produtos utilizados pelas indústrias moveleiras para 

acabamento dos móveis, segundo informações dos fabricantes destes insumos: 

• FB 6068 00 - Verniz PU Brilhante: componente; Polímero Alquidico Modificado, 

Hidróxidos Aromáticos (exceto Benzeno), Ésteres, Agentes Tensoativos. 

• TE 3550 473 - Tingimento Concentrado E.C.; componentes: Ésteres Glicólicos, 

Cetonas, Corantes. 

• UT 6552171 - Tingimento Super Concentrado Mogno Itabuna; componentes: 

Cetonas, Corantes. 

• FB 6070 00 - Verniz Brilhante Poliuretano; componentes: Polímero Alquidico 

Modificado, Resina Maleica, Ésteres, Hidróxidos Aromáticos (exceto Benzeno), 

Agentes Tensoativos. 

• DE 4011 - Retardador Especial; componentes: Ésteres, Éteres Glicólicos. 

• FC 6975 - Catalisador; componentes: Resina Poliuretânica, Hidróxido Aromáticos 

(exceto Benzeno), Ésteres. 

• FC 6916 - Catalisador Para PU; componentes: Resina Poliuretânica, Hidróxido 

Aromáticos (exceto Benzeno), Ésteres. 

• FC 6970 - Catalisador; componentes: Resina Poliuretânica, Hidróxido Aromáticos 

(exceto Benzeno), Ésteres. 

• FL 6298 00 - Fundo PU; componentes: Polímero Alquidico Modificado, Hidróxido 

Aromáticos (exceto Benzeno), Agentes Tensoativos, Minerais Inertes. 

• DN 4242 - Thinner Especial; componentes: Hidróxidos Aromáticos (exceto 

Benzeno), Álcoois, Ésteres, Cetonas, Éteres Glicólicos. 

• FC 6964 – Catalisador; componentes: Resina Poliuretânica, Hidróxido Aromáticos 

(exceto Benzeno), Ésteres. 

• QC 4902 – Catalisador P/Melaminico; componentes: Álcoois, Ácidos Orgânicos. 
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• DF 4070 – Diluente; componentes: Hidróxidos Aromáticos (exceto Benzeno), 

Ésteres, Cetonas, Éteres Glicólicos. 

• TM 36301021 – Tinta Mord. Rolo Castanha Lituânia; componentes: Algodão 

Colódio, Álcoois, Ésteres, Éteres Glicólicos, Corantes, Plastificantes Especiais. 

• FC 6926 – Catalisador; componentes: Resina Poliuretânica, Hidróxidos Aromáticos 

(exceto Benzeno), Ésteres. 

• TE 3550 62 – Tingimento Concentrado Mogno; componentes: Éteres Glicólicos, 

Corantes. 

• Cola Branca; componentes: Adesivo líquido, em emulsão aquosa a base de acetato 

de polivinila, Tensoativos plastificantes e conservantes. 

• Cola Fórmica Petrocola; componentes: Solventes Aromáticos, Alefáticos, Cetonas, 

Ésteres, Álcool, Elastômeros, Polidropreno, Poliuretano, Borracha Natural, Resinas 

Naturais e Sintéticas, Uréia Formaldeído. 

• Cera Pasta; componentes: Parafina, Carnaúba, Aguarrás, Corante a Graxa e 

Fragrância. 

 

No levantamento realizado junto às trezentas indústrias moveleiras de Ubá – MG, 

obtiveram-se os seguintes dados: 

 

 5.1.1. Quantidade média de rejeitos por empresa e sua disposição final: 

 

 Serragem: ± 2 metros cúbicos/dia. Usada como piso de granjas. 

 Poeira/pó: de serragem de aglomerado e chapas em geral (usa como cola a uréia 

formol, não podendo ser usada em granja devida sua toxidez): ± 60 metros cúbicos por 

mês. Disposto em lixão ou queimado. 

 Água: contaminada com sólidos do verniz: ± 135 litros/dia. (jogada nos rios sem 

nenhum tratamento). 

 Pedaços de madeira: ± 2 metros cúbicos/dia. Usado para fabricação de carvão ou 

em padarias.(tem-se diminuído muito as sobras de madeira). 

 Thinner: Evapora contaminando o ar. 

 Papelão, plástico bolha, espuma: Usados nas embalagens dos móveis. 



 56 

 5.1.2. Estimativa de descarga de efluente 

 

 As indústrias moveleiras, para evitar a contaminação do ar, utilizam no processo 

produtivo de acabamento a cabine fechada com a cortina d’água (Figura 5.1). Esta água 

recebe todo excesso de carga poluidora do processo de pintura e verniz, arrastando-o para 

os reservatórios.  

 

 

Figura 5.1. Cabine de pintura com cortina d’ água 
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  As peças a serem tratadas são jateadas com uma pistola de ar comprimido que 

pulveriza a tinta ou verniz na peça. Ao fundo fica a cortina d’ água, por onde sai todo o ar 

da cabine, que entra pelos ventiladores que ficam na parte superior da cabine. 

 Esta água que cai na cortina escoa para os reservatórios que ficam, geralmente, na 

parte de fora da cabine e através de bombas retornam novamente para a cortina, 

permanecendo aproximadamente por uma semana no sistema, onde depois são descartadas 

no esgoto. 

As figuras 5.2 e 5.3 mostram os reservatórios de duas cabines de cortinas d’ água. 

Cada cabine retém aproximadamente 135 litros de água.  Considerando que as empresas 

utilizam duas cabines, isto representa uma vazão de 270 litros de água por empresa por 

semana. Multiplicando este valor, pelas 300 empresas obtêm-se 324000 litros de água por 

mês, que são lançadas sem tratamento num processo descontínuo. 

 

 

 

 

 

Figura 5.2– Reservatório da cabine 01 da cortina d´água da indústria moveleira. 
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Figura 5.3- Reservatório da cabine 02 da cortina d´água da indústria moveleira. 

 

 

 

5.2. Coleta e preparação das amostras 

 

Para melhor determinar o grau de poluição do Ribeirão Ubá dividiu-se a coleta em 

cinco pontos eqüidistantes desde a nascente até sua saída na cidade, conforme pontos 

demonstrados no mapa. (figura 5.4.). 

 Nestes pontos foram medidos os parâmetros físico-químicos e em três deles 

(nascente; centro da cidade e saída da cidade) também foram realizados análises 

bacteriológicas.  

As amostras depois de coletadas foram acondicionadas em caixas de isopor com 

gelo para o transporte até o laboratório. Foram observados os métodos abaixo para 

conservação e realização das análises (CETESB, 1988). 

Acidez: refrigerar; 

Alcalinidade: refrigerar (reduzir ao máximo a exposição ao ar, enchendo totalmente o 

frasco); 
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Sulfato: Refrigerar (7dias). Caso esteja com pH > 8, neste caso acidificar com HCl e 

analisar o mais rápido possível; 

Ferro: acrescentar 2mL de HCl concentrado para cada 100mL de amostra; 

Cor: (24horas). Refrigerar; 

Turbidez: (24horas). Refrigerar e evitar a exposição à luz; 

OD: medido na hora; 

DQO: (7dias). Acidificar com H2SO4 até pH > 2, refrigerar; 

DBO: (24 horas). Refrigerar; 

Nitrato: (48 horas). Refrigerar; 

Nitrito: (48 horas). Refrigerar; 

Amônia: (24 horas). Acidificar com H2SO4 até pH < 2, refrigerar; 

Fósforo: (24 horas). Acidificar com H2SO4 até pH < 2, refrigerar; 

Sólidos: (24 horas). Refrigerar; 

OBS: Os Pontos 6 e 7 são coletados diretamente da cortina d’ água na empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

 

 

figura 5.4- Mapa da extensão do Ribeirão Ubá com os 5 Pontos de amostragem 

 

 

 

 

 

 Também foi feito um levantamento de todos os rejeitos por elas produzidos e vazão 

das cortinas d’água. 

As amostragens foram realizadas em três períodos diferentes, em tempo chuvoso, em tempo 

de seca e um terceiro num período intermediário entre a seca e o período de chuva. Estas 

amostras foram agrupadas conforme o Quadro 5.2. 

 

 

 

 

 

0 1 Km

0,5 Km0,1 Km
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Grupos de análise das amostras 

Origem Ponto das amostras Análises 

1 Físico-químicas e bacteriológica 

2 Físico-químicas e bacteriológica 

3 Físico-químicas e bacteriológica 

4 Físico-químicas e bacteriológica 

 

 

Ribeirão Ubá 

5 Físico-químicas e bacteriológica 

6 Físico-químicas Efluentes das 

Fábricas de móveis 7 Físico-químicas 

Quadro 5.2. Grupos de análise das amostras. 

  

As análises realizadas nos Pontos de 1 a 5 foram realizadas nas águas do Ribeirão Ubá. 

Para cada Ponto foram realizadas três amostragens totalizando 15 amostras. 

 As amostras nos Pontos 6 e 7 foram coletadas nas águas dos efluentes das indústrias 

moveleiras. Para cada Ponto também foram realizadas três amostragens totalizando 6 

amostras. 

 As amostras foram coletadas em frascos de polietileno de 2L de capacidade, que 

foram cheias com hipoclorito de sódio a 2%(v/v) por duas horas. Em seguida foram 

enxaguadas várias vezes com água destilada e deionizada. Em cada Ponto a coleta foi 

realizada a uma profundidade de aproximadamente 10cm abaixo da superfície líquida e 

cada frasco foi enxaguado três vezes com a água do local antes da coleta. 

 Os frascos para análises bacteriológicas eram de vidros e foram autoclavados, sendo 

abertos no momento da coleta e fechados imediatamente. 

 As medidas de pH, temperatura, condutividade elétrica e oxigênio dissolvido foram 

realizadas no próprio local de coleta por equipamentos portáteis de campo. As demais 

foram acondicionadas em caixa de isopor contendo gelo. Chegado ao laboratório ficaram 

refrigeradas a aproximadamente 4 ºC até as análise, uma vez que estas foram realizadas em 

prazo inferior a 24 horas. Este período de 24 horas após a coleta é, segundo GREENBERG 

et al. (1992), o recomendado para amostras de água não submetidas a preservação com 

agentes químicos. Para determinados parâmetros foram também observadas as técnicas de 
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preservação de amostras para exames físico-químicos do Guia de Coleta e Preservação de 

Amostras de Água (CETESB, 1987). 

 Os impactos ambientais provocados pelas indústrias variam de segmento industrial 

para segmento industrial, tanto no uso de recursos naturais como extração e utilização 

quanto no que diz respeito à emissão de efluentes orgânicos e metais pesados nos corpos de 

água, além de materiais particulados e gases lançados na atmosfera.  

 Salienta-se aqui, que esta poluição não é causada apenas pelas indústrias 

moveleiras, mas também por todo um processo de civilização que não está atenta à 

degradação do meio ambiente em particular os cursos d’ água. 

 Pode-se observar a partir do centro da cidade (Ponto de coleta nº3) que o esgoto 

residencial contribui e muito para a poluição do Ribeirão Ubá. Nota-se nas proximidades do 

leito do Ribeirão e mesmo sobre suas pontes o odor e a cor acinzentada das águas, que é 

característico de esgoto residencial que são lançados in-natura. Também é possível ver o 

assoreamento do Ribeirão bem como a quantidade de lixo que são lançados sobre sua calha.  

 Nas figuras de 5.5. a 5.15, apresenta-se os aspectos de poluição acima citados em 

que se encontra o Ribeirão Ubá desde a nascente até sua saída na cidade. Constata-se 

também o efeito das erosões e do lixo que é jogado em sua calha. 

 

 
Figura 5.5 – próximo à nascente região do Miragaia 

 



 63 

 

 

 
Figura 5.6 – Ponto nº 1 de amostragem do Ribeirão Ubá 

 

 

 
Figura 5.7– Ponto nº 2 de amostragem do Ribeirão Ubá 
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Figura 5.8 – Vista do Ponto nº 2 do Ribeirão Ubá 

 

 
Figura 5.9 – Vista parcial do Ribeirão Ubá no centro da cidade - (Ponto nº 3) 
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Figura 5.10 – Coleta no Ponto nº 3 do Ribeirão Ubá 

 

 

 
Figura 5.11 – Ponto nº 4 de amostragem do Ribeirão Ubá 
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Figura 5.12 – Coleta no Ponto nº 4 do Ribeirão Ubá 

 

 

 
Figura 5.13 – Coleta no Ponto nº 5 do Ribeirão Ubá 
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Figura 5.14 – Lixo jogado na calha do Ribeirão Ubá. 

 

 

 

 
Figura 5.15 – Área assoreada do Ribeirão Ubá, causada pelas erosões. 
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5.3. Instrumentos utilizados nos procedimentos 

 

 

  No quadro abaixo se encontram as marcas e modelos dos instrumentos utilizados na 

execução deste trabalho. 

 

 

Instrumento Marca Modelo 

Incubadora para DBO Fanem 347CD 

Geladeira Electrolux D 4440 

pHmetro W.T.W 330i 

Oximetro Schott Gerate CG867 

Estufa Fanem 315SE 

Balança analítica Mettler Toledo AB204 

Thermoreator Merk TR300 

Balança Eletrônica Acculab V-200 

Condutivímetro Leitfahigkeit  LF 37 

Mufla Zezimaq 151520 

Chapa aquecedora Magnus B19 

Espectrofotômetro Merck Photometer SQ118 

Geladeira Cônsul Contest28 

Destilador Quimius Q34125 

Deionizador Permution 1800 

Banho Maria Ética 3144 série 97 

Agitador Magnético Fisatom 752A 

Turbidímetro Hanna Hi 93703 

Autoclave SOC-FABBE 103 

Esp.fot. absorção atômica Varian AA-475 

Quadro 5.3. Marcas e modelos dos instrumentos. 

 

 Descreve-se a seguir a metodologia utilizada na determinação de cada parâmetro: 
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5.3.1. Medidor de pH, Temperatura, Condutividade elétrica e 

                    Oxigênio dissolvido 

 

 Os valores de pH, temperatura, condutividade e Oxigênio dissolvido foram obtidos 

no próprio local de amostragem, tanto para as amostras das águas do Ribeirão Ubá quanto 

dos efluentes das indústrias moveleiras. Foi utilizada para as medidas de pH, temperatura e 

condutividade elétrica o aparelho portátil modelo CG818, fabricado pela SCHOTT 

GERATE previamente calibrado. 

 Para as medidas de condutividade elétrica foi utilizado o aparelho portátil modelo 

LF37, fabricado pela LEITTAHIGKEIT, e os resultados foram expressos na unidade 

mS/cm para condutividade. 

 Para as medidas de OD (oxigênio dissolvido) fez-se uso do eletrodo seletivo ao O2, 

e sua concentração expressa em mg.L-1. Foi empregado um medidor de oxigênio portátil a 

prova d’ água modelo CG867, fabricado pela SCHOTT GERATE, para realização da 

medida no local de amostragem. 

 

 

 5.3.2. Turbidez 

 

 

 A turbidez foi medida no laboratório por um Fotocolorímetro da marca Merck 

modelo SQ118 e os valores expressos em UNT (Unidade Nefelométrica de Turbidez). 

 

 

 5.3.3. Cor 

 

 

 A determinação da cor foi realizada no laboratório, utilizou-se um 

espectrofotômetro modelo SQ118, no comprimento de onda de 340nm para cada uma das 

amostras. Os resultados foram expressos em uH (Unidade Hazen). 
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 5.3.4. Nitrato (Zn) 

 

 Pipetar 50 mL da amostra e colocar em um béquer. 

 Adicionar 1,0 mL de solução 3M HCl e 1,0 mL de solução de ácido sulfanílico. 

Misturar bem. 

 Acrescentar aproximadamente 40g de zinco granulado e 0,5g de NaCl deixar reagir por 

8 minutos (atenção:tempo crítico da reação , um intervalo menor não favorece a redução 

completa).Fazer somente agitação manual. 

 Filtrar a solução para a recuperação do zinco. Funil buchner sem papel de filtro, e 

adicionar 1,0 mL de alfanaftilamina e 1,0 mL de 2M de acetato de sódio. Deixar reagir por 

5 minutos. Haverá desenvolvimento de uma coloração rosa. 

 Preparar uma prova em branco substituindo a amostra por água destilada e deionizada 

 Fazer leitura de absorbância, em um comprimento de onda 543 nm, intercalando com as 

amostras com o branco. 

      Fazer a leitura da absorbância no aparelho Merck SQ 118, comprimento de onda 

543nm. 

 

 

 5.3.5. Nitrogênio Amoniacal (Método Colorimétrico com Reagente de Nessler) 

 

 

 Após uma destilação previa para limpar e esterilizar o sistema em um Kjeldahl de 

1000mL adicionou-se 400mL da amostra e 10mL de tampão de fosfato. Destilou-se esta 

mistura recolhendo-se a fração destilada em balão volumétrico de 100mL até atingir 

aproximadamente sua metade. Completou-se a seguir o volume com água Miliquê. 

 Em um béquer, misturou-se 0,5mL de tartarato de sódio e potássio 50% p/v, 1mL do 

Reagente de Nessler e 25 mL da amostra destilada. Aguardou-se 5 minutos e fez-se a 

leitura da absorbância a 405nm. 

A determinação da concentração se da através da curva de calibração obtendo-se o 

valor da concentração de amônia. 
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 5.3.6. Demanda Química de Oxigênio (DQO) - Método do dicromato (refluxo 

fechado). 

 

 Para a determinação da DQO, que foi realizada no laboratório, utilizou-se o método 

do dicromato (refluxo fechado) nas amostras de águas do Ribeirão Ubá e das águas dos 

efluentes das indústrias moveleiras. 

 A DQO é definida em mg de O2 consumido por litro da amostra, sob as condições 

padronizadas do teste. 

 A matéria orgânica contida nas amostras foi oxidada com uma quantidade de 

solução de K2Cr2O7 em meio fortemente ácido. Em uma cubeta de DQO (tubo com medida 

óptica de 10mm e 16mm de altura) foram transferidos 3mL de solução de ácido sulfúrico 

concentrado com sulfato de prata na proporção de 5,5g se sulfato de prata por quilograma 

de ácido sulfúrico. Adicionou-se 1,5mL da solução de dicromato de potássio 0,0085mol.l-

1e, em seguida, adicionaram-se 3mL da amostra. A mistura foi homogeneizada e os tubos 

foram tampados. Uma amostra de água destilada e deionizada foi tratada sob as mesmas 

condições e usada como teste em branco. 

 As cubetas de reação foram colocadas no termorreator, da marca Merck modelo 

TR300, por 2 horas a 148 0C, sendo removidas após este tempo e deixadas para esfriar por 

15 minutos. Agitou-se e procedeu-se a leitura no fotômetro da marca Merck modelo 

SQ118, no comprimento de onda de 585nm. 

 

  

 5.3.7. Sólidos Totais 

 

 Cápsulas de porcelana previamente secas em estufas a 110 0C e esfriadas em 

dissecador foram pesadas. Um volume de 100mL de cada amostra de água foi adicionado 

às cápsulas e levados a banho-maria até a completa vaporização da fase aquosa. A cápsula 

foi levada à estufa por 1 hora e em seguida, levada ao dessecador para esfriamento e pesada 

novamente até valores de massa constantes. 
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5.3.8. Sólidos fixos 

 

Tomar a cápsula do item sólidos totais e levar à mufla a 600°C até o aparecimento 

das cinzas brancas (±30 minutos ). 

Resfriar no dessecador durante 30 minutos e pesar. Seja P3 o peso encontrado em 

gramas. 

  Considere P1 o peso do resíduo mais a cápsula do item sólidos totais, subtraindo 

 P3 – P1 multiplicando por 10000 obtém-se o valor de sólidos totais fixos em mg/L. 

 

 

 5.3.9. Sólidos em suspensão 

 

Tarar o cadinho. Aquecer por uma hora a 103-1050 C, colocar no dessecador por 30 

min. e pesar até peso constante (peso P1). 

Medir 100 mL em cilindro graduado e passar pelo sistema filtrante.  Levar o 

cadinho para a estufa a 103-1050 C. Aquecer por uma hora a 103-1050 C, colocar no 

dessecador por 30 min. e pesar até obter peso constante. 

Transferir o filtrado para uma cápsula tarada (peso P2). Lavar o cilindro com água 

destilada de maneira a arrastar todos os sólidos para a cápsula; 

Evaporar até a secura em banho-maria e colocar a cápsula com resíduo na estufa a 

105°C até secagem completa (2 horas ±); 

Esfriar num dessecador e pesar a cápsula (peso P4), em gramas; 

 

 

 5.3.10. Sólidos voláteis 

 

A diferença entre o peso da cápsula mais o sólido seco (P2) e o peso da cápsula mais 

os sólidos calcinados (P3) é igual ao peso dos sólidos voláteis (P4). 

 É dado pelo cálculo (P2 – P3) ×  10 000 = P4 
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5.3.11. Sólidos sedimentáveis 

 

Agitar vigorosamente a amostra coletada e introduzi-la no cone Imhoff de 1000 mL. 

Deixar sedimentar durante 45 minutos quando então com a ajuda de um bastão de 

vidro, agitar vagarosamente para que os sólidos aderidos às paredes do cone também se 

sedimentem. Ao invés do bastão de vidro, poderá ser colocado o cone Imhoff entre as 

palmas das mãos, girando-o levemente. 

Deixar decantar por mais 15 minutos. 

Ler diretamente a quantidade de sólidos sedimentáveis em mililitro/Litro ×  hora. 

                                       

 

 5.3.12. Alcalinidade 

 

 No laboratório foram retiradas três partes de 100mL de cada amostra, transferido-as 

para erlemeyer de 250mL. Em outro erlemeyer de 250mL, colocou-se 100mL de água 

destilada e deionizada (teste em branco). Adicionou-se a cada parte, 3 gotas de fenolftaleína 

e 3 gotas de metilorange e ao branco, 3 gotas de fenolftaleína e 1 gota de H2SO4 0,0102 

mol.l-1 que adquiriu coloração vermelho-alaranjado. Titularam-se as partes com solução de 

H2SO4 0,0102 mol.l-1, até que a coloração se igualasse ao vermelho-alaranjado da prova em 

branco. 

 

 

 5.3.13. Acidez 

 

Pipetar 100 mL da amostra e transferir para um erlemeyer de 250 mL e adicionar 3 gotas 

de fenolftaleína como indicador. 

Titular pelo NaOH 0,02 N, até o surgimento da primeira coloração rósea persistente 

Anotar o volume de NaOH 0,02 N gasto e calcular a acidez através da fórmula: 

p.p.m. de acidez (em termos de CaCO3) = Volume NaOH 0,02 N  x  10 
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5.3.14. Sulfato 

 

 

 Pipetar 50 mL da amostra e colocar em um béquer contendo 0,05g de cloreto de bário 

bihidratado (BaCl2.2H2O). 

 Acrescentar 2,5 mL de solução condicionante 

 Agitar em agitador magnético (velocidade 7) por cerca de 1 minuto e 30 segundos (sem 

aquecimento) 

 Preparar uma prova em branco substituindo a amostra por água destilada e deionizada 

 Deixar descansar por 3 minutos. A seguir faça a leitura da absorbância no aparelho 

Merck SQ 118, comprimento de onda de 400nm. 

 

 

 5.3.15. Dureza 

 

 Pipetar 25 mL da amostra e transferir para um erlemeyer de 250 mL. A seguir juntar 25 

mL de água destilada, 1 mL da solução tampão e agitar. 

 Adicionar 1 mL da solução inibidora (Na2S) e 1 a 2 gotas do indicador (eriocromo T). 

 Titular lentamente com EDTA 0,01 M, agitando continuamente, até que o matiz 

vermelho desapareça e surja a cor azul. 

 Anotar o volume de EDTA 0,01 M gasto. 

 

Obs.: Ter o cuidado de adicionar as últimas gotas do titulante em intervalos de 3 a 5 s. A 

titulação não deve demorar mais do que 5 minutos. 

Calcular a dureza pela fórmula: 

 

Dureza em termos de CaCO3 =  mL EDTA   x   1000 

                                                      mL amostra 
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5.3.16. Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

 

Para as análises de DBO, foram utilizadas garrafas de aproximadamente 300 mL 

específicas para este fim. As garrafas foram previamente lavadas com solução 5% (v/v) de 

HCl por duas horas, lavadas com água destilada e deionizada em abundância e secas em 

estufa a 1100C onde permaneceram por duas horas. 

As amostras que apresentaram quantidade de oxigênio dissolvido inicialmente 

abaixo de 7,0 mg/L foram oxigenadas até atingirem aproximadamente esta quantidade 

inicial de oxigênio dissolvido.  

Para garantir uma eficiência nas medidas devido ao elevado grau aparente de 

contaminação dotou-se para todos os Pontos as faixas da amostra de 0,2; 0,4 e 0,6mL, para 

cada frasco de 300mL de DBO. 

Verificaram-se e anotaram os valores do OD inicial de todas as amostras. As 

garrafas foram tampadas e colocadas em incubadora a 200C, permanecendo nesta por 5 

dias. Após este período, foram retiradas e medidas as quantidades de OD. A diferença entre 

as medidas iniciais e as medidas finais é a quantidade de oxigênio consumido pelos 

microorganismos. 

 

 

 5.3.17. Nitrito 

 

 Para um béquer de 100mL, transferiu-se 50mL da amostra. A seguir, adicionou-se 

1mL de solução de ácido sulfanílico e aguardou-se 4 minutos. Adicionou-se na amostra 

1mL de acetato de alfanaftilamina, e procedeu-se a homogeneização. 

 Esperou-se 15 minutos e em seguida levar ao aparelho para leitura. 

 Preparou-se um branco para leitura no aparelho, repetindo o mesmo procedimento 

acima para a água destilada e deionizada. 

 A seguir foi feita a leitura no método 235 com comprimento de onda de 543nm. 
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 5.3.18. Fosfato 

 

 Esta análise é feita de acordo com o método colorimétrico. O fósforo é analisado 

como ortofosfato.  A solução é acidificada com ácido sulfúrico e os íons ortofosfatos, em 

presença de íons molibidêniofosfórico. A adição de ácido ascórbico reduz o ácido 

fosfomolibidênio (cor azul) que é determinado fotometricamente. 

Pipetou-se 25 mL da amostra para um erlemeyer de 100 mL. Adicionou-se 0,5 mL 

de H2SO4 25% (através de pipetas volumétricas, coloca-se 75 mL de água destilada em um 

balão volumétrico de 100 mL, e completa-se o volume com ácido sulfúrico). O pH da 

amostra deve ser aproximadamente 1. 

Adicionou-se aproximadamente 0,2 g de persulfato de amônio (NH4)2S2O8. Ferveu-

se por 30 minutos. Deixou-se esfriar até a temperatura ambiente e ajustou-se o pH entre 5 e 

8 com uma solução de NaOH 20% (pesa-se 20 gramas de NaOH dissolva com o mínimo 

de água destilada, transfira para um balão de 100 mL e complete-o com água destilada).  

Filtre a amostra, transfira-a para um balão de 25 mL e complete-o com água 

destilada, a seguir foi feita a leitura no fotômetro no comprimento de onda de 240nm. 

 

 

 5.3.19. Ferro 

 

Pipetar 100mL amostra e transfira para um erlemeyer de 250 mL .Adicionar 2mL de 

HCl concentrado e 1 mL da solução de hidroxilamina. 

Aquecer à ebulição, até que o volume reduza a 15-20mL. Deixar resfriar à 

temperatura ambiente. 

Transfira a solução para um balão de 100 mL, adicionar 10 mL da solução tampão 

de acetato de amônio e 2 mL da solução de fenantrolina e diluir até a marca com água 

destilada. 

Agitar vagarosamente e deixar em repouso, para desenvolvimento da cor, durante 

10-15 minutos (no máximo). 

Levar a amostra para o fotômetro e fazer a leitura, usando o comprimento de onda 

igual 510 nanômetros. 



 77 

5.3.20. Cloreto 

 

Pipetou-se 100mL da amostra coletada para um erlemeyer de 250mL e adicionou-se 

a cada um 1mL de indicador K2CrO4. A mesma operação também foi realizada com água 

destilada para se obter uma prova em branco. 

Com a prova em branco foi feita a titulação com AgNO3, até que se obtivesse a 

coloração marrom claro. Foi então registrada a quantidade de titulante gasto. 

Pegou-se as amostras e titulou-se até a obtenção da cor marrom e anotou-se a 

quantidade do titulante gasto.  

A seguir obteve-se os resultados aplicando a fórmula: 

 

mg de cloreto = {(A-B). 35,46. 0,0141. 1000} 

                          100 

 
 
5.4. Análises bacteriológicas 
 
 

5.4.1. NMP de coliformes totais: 

O número mais provável (NMP) de coliformes totais foi obtido pelo método da 

fermentação em tubos múltiplos, utilizando a tabela de Hoskins para 3 tubos. O método 

consiste em testes presuntivo e confirmativo.  

Para a determinação do NMP de coliformes totais em análise presuntiva, inoculou-

se em tubos de caldo lactosado contendo tubos de Duhan, 1,0 mL de cada diluição da 

amostra 1:10, 1:100 e 1:1000, em triplicata, usando pipeta automática de 1000mL. A 

diluição de 1:10 foi obtida adicionando-se diretamente 1,0 mL da amostra em um tubo 

contendo  9,0 mL  de caldo lactosado. 

 Os tubos foram incubados  à 35o C  ± 0,5  por 24 à 48 h. Realizou-se a prova em 

branco para verificar a eficiência da esterilização. Após 24h, realizou-se a leitura dos 

resultados. A presença de gás e/ou turbidez, foi considerada teste presuntivo positivo.  Os 

tubos negativos foram incubados novamente por mais 24 h. Os valores encontram-se no 

capítulo 6. 

Os resultados positivos confirmaram a presença de coliformes fecais (CF). 
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Após 48h, realizou-se a leitura dos resultados. A presença de colônias foi 

considerada teste confirmativo positivo. Os valores encontram-se no capítulo 6. 

 

 

5.4.2. NMP de coliformes termo tolerantes 

 

 

Os tubos positivos do teste presuntivo foram repicados para tubos contendo caldo 

Escherichia coli, conforme suas diluições. Incubou-se a 44ºC + 0,2 por 24h, em banho-

maria, com agitação. 

Após 24h, realizou-se a leitura dos resultados. A presença de gás foi considerada 

como coliformes termo tolerantes positivos.  

Quantificaram-se os coliformes totais e termo tolerantes ou fecais, determinando-se 

pela tabela Hoskins, o número mais provável (NMP) de microrganismos por 100mL.  Os 

valores obtidos encontram-se no capítulo 6. 

 

5.4.3. Contagem de bactérias heterotróficas 

 

Método: 

Semeadura em profundidade (pour plate), respeitando-se o máximo de 20 minutos 

entre a inoculação e a adição do meio de cultura em temperatura próxima de 45º C. 

 

Inoculação: 

Em placas esterilizadas e identificadas, adicionaram-se 1,0 mL da amostra e 1,0 mL 

da  sua diluição 1:100, em duplicata. Ajuntaram-se 20,0 mL do Agar casoy fundido e 

resfriado a 45ºC em cada placa. Incubou-se por 24 à 48h em estufa, a 35ºC. Realizou-se a 

contagem das unidades formadoras de colônias. Calculou-se a média das unidades 

formadoras de colônias (UFC/ mL), levando-se em conta o fator de diluição. Os valores 

encontrados encontram-se no capítulo 6. 

Realizou-se um ensaio em branco, para verificar a esterilidade do meio. 
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Após as análises todo o material foi descontaminado, por esterilização em calor 

úmido a 127ºC, por 60 minutos, em autoclave. 

 
 
 
 
 
5.5. Tratamento da DQO 

 
 
 
 5.5.1. Testes de redução de DQO por permanganato de potássio (KMnO4) 

 

Com base na caracterização dos efluentes líquidos decorrentes do processo 

industrial e, considerando a capacidade nominal instalada nas indústrias, pode-se observar 

que a DQO de seus efluentes encontra-se muito acima do permitido, e devendo ser proposto 

um sistema de tratamento capaz de enquadrar tais efluentes nas condições previstas na 

Deliberação Normativa COPAM/10/86, que é de 90mg/L. 

 

Procedimento I: 

Na tentativa de solucionar este problema foram feitos dois procedimentos de testes 

de oxidação com KmnO4, em meio ácido sob agitação magnética durante 1hora sob 

temperatura ambiente. 

A seguir foi feita a DQO do material conforme a metodologia. Usou-se K2Cr2O7 a 

0,03mol/l. 

  

Procedimento II: 

Repetiu-se o procedimento I, ajustando apenas a temperatura do agitador magnético para 

180C. 
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5.5.2. Testes de redução de DQO por carvão ativado 

 

 

 Primeiro ensaio: 

 

Tomaram-se 20mL de várias amostras dos efluentes e misturou-se com diferentes 

quantidades de carvão ativado que foi adicionado ao efluente com um tempo de agitação de 

30 minutos. Os resultados encontrados foram melhores que os obtidos pelo método de 

redução por permanganato de potássio, mas ainda não o suficiente para atender as normas 

da legislação do Estado de Minas Gerais. 

 
 

 
Segundo ensaio: 
 
No segundo ensaio aumentou-se o tempo de agitação para 1 hora. Os resultados 

encontrados também foram melhores que os obtidos pelo método de redução por 

permanganato de potássio, mas ainda não o suficiente para atender as normas da legislação 

brasileira. 

 
Terceiro ensaio: 
 
No terceiro ensaio tomaram-se 20mL de várias amostras dos efluentes com a 

quantidade fixa de 1,0g de carvão ativado e trabalhou-se com um tempo de agitação de 30 

minutos. 

 

 

Quarto ensaio: 

 

No quarto ensaio trabalhou-se com a quantidade fixa de 1,0g de carvão ativado e um 

tempo de agitação de 1 hora. 

 Nesta análise obtivemos um resultado satisfatório, pois o valor da DQO ficou 

abaixo do limite máximo estabelecido pela Deliberação Normativa COPAM/10/86, que é 

de 90mg/L. 
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CAPÍTULO 6 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos neste trabalho e, 

paralelamente a discussão dos pontos importantes. 

 

 

 6.1. Análise das águas do Ribeirão Ubá e dos Efluentes das Fábricas de Móveis 

da cidade de Ubá. 

 

O Ribeirão Ubá está classificado como águas de classe 2, segundo a legislação 

ambiental estadual (COPAM, 1986). Águas de classe 2 são aquelas que se destinam ao 

abastecimento doméstico após tratamento convencional, recreação de contato primário, 

proteção das comunidades aquáticas, ou irrigação e aqüicultura. (VON SPERLING, 1996). 

 

 

 6.1.1. pH 

 

  

 Os valores de pH das amostras de água do Ribeirão encontram-se dentro da faixa 

permitida pela legislação Estadual (COPAM, 1986). Podemos também verificar que as 

águas dos efluentes das fábricas de móveis apresentam pH dentro da faixa permitida, com 

pequenas variações abaixo do permitido pela legislação.  

Podemos concluir que estes efluentes não estão alterando o pH das águas do 

Ribeirão Ubá. 
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pH  

Pontos Limite 1ª amostra 2ª amostra 3ª amostra 

  11/04/2002 29/08/2002 16/01/2003 

1 6,0 a 9,0 7,01 7,30 6,66 

2 6,0 a 9,0 7,30 7,30 6,58 

3 6,0 a 9,0 6,92 7,03 6,69 

4 6,0 a 9,0 6,90 7,10 6,69 

5 6,0 a 9,0 7,19 7,25 6,70 

6 6,5 a 8,5* 5,92 7,30 5,48 

7 6,5 a 8,5* 5,92 5,60 5,89 

Tabela 6.1. Limite: valores permitidos pela COPAM, 1986, para corpo d’ água classe II e (*) para  padrão de 

lançamentos. Pontos de 1 a 5 Pertencem as águas do Ribeirão Ubá. Pontos 6 e 7 são efluentes das fábricas de 

móveis. 

 

 

 6.1.2. Temperatura 

 

  

  

  

 Alguns tipos de efluentes industriais podem ocasionar poluição térmica com 

elevados acréscimos de temperatura no corpo receptor (MAGOSSI e BONACELLA, 

1992). As amostras analisadas, no momento da coleta, não apresentaram este tipo de 

poluição. 

 

 

 

 

 

 



 83 

 

TEMPERATURA ( Co) 

Pontos Limite 1ª amostra 2ª amostra 3ª amostra 

  11/04/2002 29/08/2002 16/01/2003 

1 - 29,0 24,0 24,7 

2 - 27,0 21,6 25,7 

3 - 30,6 24,6 26,1 

4 - 29,6 25,5 26,1 

5 - 29,2 23,9 26,2 

6 40* 25,9 22,0 25,2 

7 40* 25,9 21,5 25,6 

Tabela 6.2. Limite: valores permitidos pela COPAM, 1986, para corpo d’ água classe II e (*)para  padrão de 

lançamentos. Pontos de 1 a 5 Pertencem as águas do Ribeirão Ubá. Pontos 6 e 7 são efluentes das fábricas de 

móveis. 

 

 

 6.1.3. Condutividade elétrica 

 

 

 Altos valores de condutividade elétrica, naturalmente, indicam a presença de 

substâncias iônicas dissolvidas nas amostras das águas. 

 Em vista da ausência de tratamento dos efluentes pelas indústrias moveleiras 

observa-se que a partir do centro da cidade o valor da condutividade elétrica vem 

aumentando consideravelmente. Ressalta-se também que não só as indústrias, mas também 

todos os dejetos residenciais da cidade de Ubá-MG, são lançados no corpo d’ água sem 

nenhum tratamento prévio. 

 Nos Pontos 6 e 7, que são exclusivos dos efluentes das fábricas de móveis, pode-se 

observar que os valores para a condutividade elétrica é bem mais acentuado. 
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CONDUTIVIDADE (mS/cm) 

Pontos 1ª amostra 2ª amostra 3ª amostra 

 11/04/2002 29/08/2002 16/01/2003 

1 0,04 0,03 0,06 

2 0,04 0,04 0,06 

3 0,19 0,24 0,10 

4 0,17 0,25 0,10 

5 0,16 0,19 0,10 

6* 0,28 0,13 0,23 

7* 0,28 0,24 0,22 

Tabela 6.3. Pontos marcados com (*) são os efluentes das fábricas de móveis. 

 

 

 

 

 6.1.4. Alcalinidade 

 

  

 Nas amostras dos Pontos de número 1 (próximo á nascente do Ribeirão Ubá) esta 

alcalinidade deve ser oriunda da dissolução de rochas ou mesmo da reação do CO2 com a 

água (CO2 resultante da atmosfera ou da decomposição da matéria orgânica), vinda de 

excrementos de animais que pastam próximo a nascente. 

 Tendo em vista que o pH está na faixa entre 4,4 a 8,3, podemos considerar que a 

alcalinidade apresentada é devido à presença de bicarbonatos. 
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Alcalinidade (mg/L CaCO3) 

Pontos Limite 1ª amostra 2ª amostra 3ª amostra 

 A norma não estabelece 11/04/2002 29/08/2002 16/01/2003 

1  18 27 17 

2  16 16 16 

3  34 46 21 

4  36 47 20 

5  40 44 23 

6*  74 23 48 

7*  40 52 49 

Tabela 6.4. Limite: valores permitidos pela COPAM, 1986, para corpo d’ água classe II. Pontos marcados 

com (*) são os efluentes das fábricas de móveis. 

  

 

 

 

6.1.5. Acidez 

 

 

 Nas análises realizadas podemos verificar nos Pontos 6 e 7 que a acidez dos 

efluentes das fábricas de móveis é bem mais elevada que nos Pontos das águas do Ribeirão 

Ubá. 

 Segundo VON SPERLING, 1996, o teor de CO2 livre (diretamente associado à 

acidez), a alcalinidade e o pH estão inter-relacionados.                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 



 86 

 

ACIDEZ (mg/L CaCO3) 

Pontos Limite 1ª amostra 2ª amostra 3ª amostra 

 A norma não estabelece 11/04/2002 29/08/2002 16/01/2003 

1  3 5 6 

2  4 7 6 

3  23 14 9 

4  23 15 9 

5  23 16 7 

6*  42 38 22 

7*  42 32 20 

Tabela 6.5. Limite: valores permitidos pela COPAM, 1986, para corpo d’ água classe II. Pontos marcados 

com (*) são os efluentes das fábricas de móveis. 

 

 

 

 

6.1.6. Oxigênio Dissolvido (OD) 

 

  

 Observa-se na Tabela 6.6., a partir do Ponto 3 (centro da cidade) que a concentração 

de OD cai consideravelmente. Isto se dá pelo fato da grande descarga de esgoto doméstico 

que é lançado a partir deste Ponto. Deve-se considerar também o baixo índice de 

turbulência e corredeiras que o Ribeirão apresenta em seu percurso. Este fato pode-se 

verificar através dos Pontos 4 e 5 que estão a certa distância do Ponto de número 3 e 

apresentam os valores de OD mais elevados.  

 Os Pontos 6 e 7, efluentes das fábricas de móveis apresentam um valor de OD alto, 

conforme mostra a Tabela 6.6. Este fato se dá, pois no equipamento (cortina d’ água), onde 

a água é utilizada, ela sofre uma queda em forma de lâmina para recolher os particulados da 

pintura. Esta queda seguida da circulação no sistema dá a água um contato considerável 

com o oxigênio do ar conferindo um valor de OD elevado. 
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OD (mg/L) 

Pontos Limite 1ª amostra 2ª amostra 3ª amostra 

  11/04/2002 29/08/2002 16/01/2003 

1 ≥ 5 7,80 6,50 5,00 

2 ≥ 5 7,20 7,10 4,70 

3 ≥ 5 0,90 2,00 3,70 

4 ≥ 5 0,90 2,80 3,80 

5 ≥ 5 1,60 3,30 4,10 

6* - 6,80 5,60 4,90 

7* - 6,80 5,10 4,90 

Tabela 6.6. Limite: valores permitidos pela COPAM, 1986, para corpo d’ água classe II. Pontos marcados 

com (*) são os efluentes das fábricas de móveis. 

  

 

6.1.7. Turbidez 

 

  

  Nas águas do Ribeirão, apenas a terceira amostragem apresentou uma 

turbidez acima do limite estabelecido após o Ponto 3. Os Pontos 6 e 7 apresentaram 

turbidez acima do limite na primeira amostragem e no Ponto 7 também na segunda 

amostragem. Podemos de certa forma considerar que os efluentes lançados após o Ponto 3 

na calha do Ribeirão estão contribuindo para o aumento da turbidez das águas. Deve-se 

também levar em consideração as possíveis influências de chuvas recentes que contribuem 

e muito para o aumento da turbidez das águas de um rio. 
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TURBIDEZ (NTU) 

Pontos Limite 1ª amostra 2ª amostra 3ª amostra 

  11/04/2002 29/08/2002 16/01/2003 

1 100 10 22 50 

2 100 14 14 43 

3 100 45 62 172 

4 100 58 66 173 

5 100 39 47 165 

6* - 107 45 48 

7* - 159 108 98 

Tabela 6.7. Limite: valores permitidos pela COPAM, 1986, para corpo d’ água classe II. Pontos marcados 

com (*) são os efluentes das fábricas de móveis. 

 

 

 

 

6.1.8. Cor 

  

  

 Segundo a COPAM, 1986 o Ribeirão Ubá está classificado na classe 2, que tem o 

padrão para cor de 75mg/L. 

 Podemos observar que a partir do Ponto 3 a cor da água do Ribeirão afasta-se e 

muito do padrão mínimo estabelecido, devido a grande quantidade de matéria orgânica de 

esgoto doméstico que é lançado em seu leito. Verifica-se também através dos resultados 

dos efluentes das fábricas de móveis (Pontos 6 e 7) que a cor das águas tem um valor muito 

alto, contribuindo e muito para elevar o grau de poluição das águas do Ribeirão. 
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COR (mg/L Pt) 

Pontos Limite 1ª amostra 2ª amostra 3ª amostra 

  11/04/2002 29/08/2002 16/01/2003 

1 75 37,0 24,0 88,0 

2 75 41,0 29,0 78,0 

3 75 89,3 97,0 200,6 

4 75 103,6 98,6 241,3 

5 75 99,6 129,0 230,6 

6* - 270,5 56,6 120,0 

7* - 266,5 127,6 86,0 

Tabela 6.8. Limite: valores permitidos pela COPAM, 1986, para corpo d’ água classe II. Pontos marcados 

com (*) são os efluentes das fábricas de móveis. 

 

 

 

6.1.9. Sulfato 

 

 

 Segundo os padrões de qualidade para corpos d’ água das diversas classes para água 

doce e padrões de lançamento (Resolução CONAMA nº20, 1986). O valor limite para 

águas de classe 2 é de 250mg SO4/L, observa-se na tabela abaixo que em nenhum momento 

detectou-se valores que comprometessem a qualidade das águas analisadas, tanto do 

Ribeirão quanto dos efluentes das fábricas de móveis em estudo. 
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SULFATO (mg/L de SO4) 

Pontos Limite 1ª amostra 2ª amostra 3ª amostra 

  11/04/2002 29/08/2002 16/01/2003 

1 250 3,12 4,77 12,5 

2 250 3,35 4,50 22,08 

3 250 26,5 20,61 27,66 

4 250 21,1 21,31 26,75 

5 250 7,87 13,52 38,62 

6* - 4,36 8,00 31,71 

7* - 4,36 23,10 49,50 

Tabela 6.9. Limite: valores permitidos pela COPAM, 1986, para corpo d’ água classe II. Pontos marcados 

com (*) são os efluentes das fábricas de móveis. 

 

 

 

 

 6.1.10. SÓLIDOS TOTAIS (mg/L); SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS (mL/L); 

SÓLIDOS TOTAIS FIXOS (mg/L); SÓLIDOS VOLÁTEIS (mg/L) 

 

 

 

 As análises realizadas no Ribeirão Ubá (Tabela 6.10) mostraram em todos os 

Pontos, que os valores para sólidos totais encontram-se dentro da faixa estabelecida pela 

legislação brasileira. Uma exceção apenas ocorre no Ponto 5 da 3ª amostragem, onde o 

resultado para sólidos totais apresenta um valor de 608mg/L. 

 Já nas águas dos efluentes das fábricas de móveis os valores estão muitos próximos 

do limite estabelecido para os corpos d’ água, sendo que algumas vezes apresentam valores 

um pouco acima do permitido (1ª amostra Ponto 7  e  2ª amostra Ponto 6). 

 As Tabelas 6.11, 6.12 e 6.13, trazem os respectivos valores para sólidos 

sedimentáveis, sólidos totais fixos e sólidos voláteis. 
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SÓLIDOS TOTAIS (mg/L) 

Pontos Limites 1ª amostra 2ª amostra 3ª amostra 

  11/04/2002 29/08/2002 16/01/2003 

1 500 107 58 93 

2 500 56 109 107 

3 500 184 187 412 

4 500 190 196 427 

5 500 196 199 608 

6* - 482 505 348 

7* - 513 493 460 

Tabela 6.10. Limite: valores permitidos pela COPAM, 1986, para corpo d’ água classe II. Pontos marcados 

com (*) são os efluentes das fábricas de móveis. 

 

 

 

 

SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS (mL) 

Pontos Limites 1ª amostra 2ª amostra 3ª amostra 

  11/04/2002 29/08/2002 16/01/2003 

1 - 0,3 < 0,1 0,1 

2 - 0,1 0,1 0,2 

3 - 0,5 3,5 1,2 

4 - 0,8 3,5 1,6 

5 - 1,5 2,5 2,1 

6* 
≤1 0,1 1,0 <0,1 

7* 
≤1 0,1 0,2 0,1 

Tabela 6.11. Limite: valores permitidos pela COPAM, 1986, para corpo d’ água classe II Pontos marcados 

com (*) são os efluentes das fábricas de móveis. 
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SÓLIDOS TOTAIS FIXOS (mg/L) 

Pontos Limites 1ª amostra 2ª amostra 3ª amostra 

 A norma não estabelece 11/04/2002 29/08/2002 16/01/2003 

1 - 43 9 35 

2 - 49 56 22 

3 - 52 52 230 

4 - 57 57 250 

5 - 79 57 432 

6* - 19 26 51 

7* - 45 38 53 

Tabela 6.12. Limite: valores permitidos pela COPAM, 1986, para corpo d’ água classe II. Pontos marcados 

com (*) são os efluentes das fábricas de móveis. 

 

 

 

 

SÓLIDOS VOLÁTEIS (mg/L) 

Pontos Limites 1ª amostra 2ª amostra 3ª amostra 

 A norma não estabelece 11/04/2002 29/08/2002 16/01/2003 

1 - 64 49 58 

2 - 7 53 85 

3 - 132 135 182 

4 - 133 139 177 

5 - 117 142 176 

6* - 463 479 297 

7* - 468 455 407 

Tabela 6.13. Limite: valores permitidos pela COPAM, 1986, para corpo d’ água classe II. Pontos marcados 

com (*) são os efluentes das fábricas de móveis. 
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 6.1.11. Nitrato, Nitrito e Amônia 

 

 Os dados obtidos referentes às análises de nitrato em águas do Ribeirão Ubá e 

efluentes das indústrias moveleiras encontram-se na Tabela 6.14. Observa-se que os valores 

encontrados estão abaixo dos valores máximos permitidos para nitrato que é de 10mg/L, 

para águas de classe 2 e sem referência para águas de lançamento. Porém em todas as três 

amostragens os valores encontrados nos efluentes estão também abaixo dos valores para 

águas de classe 2. 

 Os dados obtidos referentes às análises de nitrito encontram-se na Tabela 6.15. 

Observa-se para os valores de nitrito que a concentração do mesmo está muito acima do 

permitido pela legislação que é de 1mg/L. 

 Mesmo próximo à nascente já se detecta uma carga bem acima do permitido, e a 

partir do Ponto 3, os valores de nitrito aumentam consideravelmente. Este aumento é 

resultado do grande número de dejetos orgânicos lançados no leito do rio. Estes dejetos são 

de esgotos residenciais, bem como, uma boa parte também dos efluentes das fábricas de 

móveis, como podemos observar na Tabela 6.15, (Pontos 6 e 7).  

 Os valores obtidos para as análises da amônia encontram-se na Tabela 6.16.  

Segundo CETESB, 1991 e VON SPERLING, 1995, o valor máximo permitido para 

amônia livre em águas de classe 2 são de 0,02 mg/L, e não dá referências de padrão para 

águas de despejo. Para amônia total só existe limite de 1,0 mg/L para águas de classe 3, e 

5,0 mg/L para águas de lançamento. 

 Os valores encontrados nas análises da amônia estão acima do limite estabelecido a 

partir do Ponto 02 e vão aumentando ao longo da cidade, o que demonstra a contribuição da 

poluição dos esgotos domésticos e dos efluentes das fábricas de móveis, apesar os efluentes 

estarem dentro da faixa permitida para lançamento. Nas amostras dos efluentes os valores 

se aproximaram muito do limite estabelecido nas amostras da terceira amostragem. 

Observamos também que as amostras mesmo depois de destilada apresentaram uma 

coloração turva, o que indica a presença de matéria orgânica nas águas dos efluentes das 

fábricas de móveis. 
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NITRATO (mg/L N) 

Pontos Limite 1ª amostra 2ª amostra 3ª amostra 

  11/04/2002 29/08/2002 16/01/2003 

1 10 0,53 0,44 2,00 

2 10 0,33 0,08 1,62 

3 10 0,82 0,09 6,40 

4 10 0,87 0,47 7,12 

5 10 0,57 0,04 9,62 

6* - 0,58 2,47 1,97 

7* - 0,78 0,52 4,77 

Tabela 6.14. Limite: valores permitidos pela COPAM, 1986, para corpo d’ água classe II. Pontos marcados 

com (*) são os efluentes das fábricas de móveis. 

 

 

 

NITRITO (µµµµg/L N) 

Pontos Limite 1ª amostra 2ª amostra 3ª amostra 

  11/04/2002 29/08/2002 16/01/2003 

1 1,0 11 35 30 

2 1,0 19 27 29 

3 1,0 76 49 139 

4 1,0 42 54 135 

5 1,0 38 41 179 

6* - 93 50 30 

7* - 119 105 91 

Tabela 6.15. Limite: valores permitidos pela COPAM, 1986, para corpo d’ água classe II. Pontos marcados 

com (*) são os efluentes das fábricas de móveis. 
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AMÔNIA (mg/L N) 

Pontos Limite 1ª amostra 2ª amostra 3ª amostra 

  11/04/2002 29/08/2002 16/01/2003 

1 0,02 0,009 NR <0,05 

2 0,02 0,029 NR 0,05 

3 0,02 0,343 NR 2,00 

4 0,02 0,281 NR 2,04 

5 0,02 0,114 NR 1,56 

6* 5,0 2,120 NR 4,21 

7* 5,0 2,282 NR 4,40 

Tabela 6.16. Limite: valores permitidos pela COPAM, 1986, para corpo d’ água classe II. Pontos marcados 

com (*) são os efluentes das fábricas de móveis. 

 

 

 

 

 

 6.1.12. Fosfato 

 

 

 

 As concentrações de fosfato obtidas nas amostras de águas encontram-se na Tabela 

6.17. Nas amostras próximas a nascente apresentam um valor acima do limite, 

provavelmente advinda da atividade agrícola na região das nascentes, bem como da criação 

de gado. 

 Após o Ponto 3 há um aumento considerável que pode ser ocasionado 

principalmente pelo grande volume de esgoto doméstico e também com a contribuição dos 

efluentes das fábricas de móveis, como mostram os resultados obtidos dos efluentes 

(Pontos 6 e 7). 

 



 96 

 

 

FOSFATO (µg/L P) 

Pontos Limite 1ª amostra 2ª amostra 3ª amostra 

  11/04/2002 29/08/2002 16/01/2003 

1 25,0 24,5 40,4 4,3 

2 25,0 20,6 36,6 5,5 

3 25,0 89,7 544,4 7,0 

4 25,0 90,7 503,3 13,3 

5 25,0 46,5 629,0 8,6 

6* - 14,5 32,6 7,7 

7* - 11,2 62,3 4,6 

Tabela 6.17. Limite: valores permitidos pela COPAM, 1986, para corpo d’ água classe II. Pontos marcados 

com (*) são os efluentes das fábricas de móveis. 

 

 

 

 

 6.1.13. Dureza 

 

 

 Na Tabela 6.18, são apresentados os valores da dureza das águas coletadas no 

Ribeirão e efluentes das fábricas de móveis da cidade de Ubá. 

 Nas águas dos Pontos 1 a 5, (Ribeirão) classificam-se como água mole, dureza 

inferior a 50mg/L-1 CaCO3l
-1, enquanto nos Pontos 6 e 7, (efluentes das fábricas de móveis) 

são consideradas águas de dureza moderada, dureza entre 50 a 150mg/L CaCO3l
-1. 

 Em todos os Pontos analisados, as águas apresentaram-se dentro dos parâmetros de 

potabilidade do Ministério da Saúde (BRASIL, 1990), no que se refere à dureza máxima, 

de água destinada ao consumo humano, isto é, 500mg/L CaCO3l
-1 (VON SPERLING, 

1996). 
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DUREZA (mg/L CaCO3) 

Pontos Limite 1ª amostra 2ª amostra 3ª amostra 

 A norma não estabelece 11/04/2002 29/08/2002 16/01/2003 

1  24 20 29 

2  25 20 30 

3  48 22 36 

4  72 28 40 

5  56 32 34 

6*  140 116 111 

7*  140 116 105 

Tabela 6.18. Limite: valores permitidos pela COPAM, 1986, para corpo d’ água classe II. Pontos marcados 

com (*) são os efluentes das fábricas de móveis. 

 

 

 

 

  

6.1.14. Ferro 

 

 

 Na Tabela 6.19, apresentamos os valores de ferro encontrado nas águas analisadas. 

Segundo VON SPERLING, 1996, os valores de ferro para águas de classe 2 é de 0,3mg/L e 

para águas de lançamentos é de 10,0mg/L. 

 Podemos observar que apenas na terceira amostragem o valor de ferro está abaixo 

do limite permitido nos Pontos 1 e 2. Estes valores podem ser de origem natural próximo à 

nascente, apesar de que na segunda amostragem este valor apresenta bastante elevado, 

podendo ser proveniente da ação agrícola nas proximidades do curso d’ água. 
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FERRO (mg/L Fe) 

Pontos Limite 1ª amostra 2ª amostra 3ª amostra 

  11/04/2002 29/08/2002 16/01/2003 

1 0,3 0,57 3,11 0,03 

2 0,3 0,55 3,27 0,14 

3 0,3 0,43 14,59 0,77 

4 0,3 0,62 17,35 0,79 

5 0,3 0,51 24,09 1,28 

6* 10,0 0,99 10,49 0,28 

7* 10,0 0,72 23,83 0,52 

Tabela 6.19. Limite: valores permitidos pela COPAM, 1986, para corpo d’ água classe II. Pontos marcados 

com (*) são os efluentes das fábricas de móveis. 

 

 

 

 

6.1.15. Cloreto 

 

 

 

 Os cloretos presentes nas águas são advindos, tanto de fontes naturais (dissolução de 

minerais e intrusão de águas salinas), quanto de fontes antropogênicas (despejos domésticos 

e industriais) (VON SPERLING, 1996). No caso dos Pontos 1 e 2 terem lavores baixos de 

concentração do cloreto pode ser atribuída à introdução deste ânion, no meio aquático, 

somente por fenômenos naturais, como, por exemplo, a dissolução mineral. 

 Por sua vez, todos os Pontos analisados também apresentaram concentração deste 

ânion abaixo do limite máximo permitido pela legislação ambiental brasileira. Observou-se 

que os valores próximos ao Ponto 3, aumentaram consideravelmente, o que pode ser 

atribuído a descargas de esgoto doméstico. Em apenas uma amostra dos efluentes, Ponto 7 
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da 3ª amostra apresentou um valor acima do permitido para águas de classe 2. Pode ser pela 

introdução de algum componente diferente no processo de fabricação. Porém segundo 

VON SPERLING, 1996, não há limite para águas de lançamento (Tabela 4.4.). 

 

 

CLORETO (mg/L Cl) 

Pontos Limite 1ª amostra 2ª amostra 3ª amostra 

  11/04/2002 29/08/2002 16/01/2003 

1 250 2,5 4,5 3,5 

2 250 3,5 4,5 1,7 

3 250 13,5 24,5 4,4 

4 250 12,5 25,0 4,8 

5 250 11,0 18,5 3,5 

6* - 3,0 9,2 5,7 

7* - 3,5 9,5 523 

Tabela 6.20. Limite: valores permitidos pela COPAM, 1986, para corpo d’ água classe II. Pontos marcados 

com (*) são os efluentes das fábricas de móveis. 

  

 

 

6.1.16. Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

 

 Com a finalidade de se determinar a DBO das águas do Ribeirão Ubá, análises 

foram conduzidas neste sentido, sendo os resultados obtidos apresentados na Tabela 6.21. 

As amostras coletadas próximo à nascente do Ribeirão apresentaram conforme esperado, 

valores abaixo do máximo permitido pela legislação Estadual (COPAM, 1986), o que 

indica uma baixa carga de poluentes orgânicos biodegradáveis. 

 Por outro lado, a partir do Ponto 3, as amostras analisadas apresentaram valores de 

DBO muito acima do máximo estabelecido pela legislação brasileira. Isto é devido à grande 

carga de poluição orgânica dos esgotos domésticos não-tratados, que são lançados no 
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Ribeirão. Percebe-se um mau cheiro e a cor acinzentada característica de esgoto doméstico 

que apresentaram as águas do Ribeirão a partir do Ponto 3. 

 A produção de esgotos corresponde aproximadamente ao consumo de água. A 

fração de água fornecida que adentra a rede de coleta na forma de esgoto é denominada 

coeficiente de retorno (R: vazão de esgotos/vazão de água). Os valores típicos de R variam 

de 60% a 100%, sendo que um valor usualmente adotado tem sido de 80% (R=0,8), (VON 

SPERLING, 1996). 

 Sabendo-se que a população de Ubá é de 82.842 habitantes e que a quantidade de 

água tratada oferecida pela COPASA á cidade é de 500.000m3/mês, podemos obter o 

consumo médio de água tratada por habitante dia dividindo a quantidade de água servida 

pelo número de habitantes, obteremos o valor de 201,18L/hab.d.  

A vazão estimada de esgoto por habitante é de 160,9 L/dia. 

Com a carga per capita de DBO estimada em 54g/hab.d, ou seja, que cada indivíduo 

contribui por dia, em média, com o equivalente a 54 gramas de DBO, têm-se. 

Concentração de DBO = 54g/0,1609m3 = 335,5 g/ m3. 

Levando em conta a vazão do rio onde recebe a carga de DBO igual a 3032,5 

m3/dia, temos: 

Concentração de DBO = 54g . 82842/(0,1609 . 82842 + 3032,5) m3/dia 

 

Concentração de DBO = 273 g/m3. 

 

 

 Analisando os valores encontrados podemos observar que o esgoto doméstico 

contribui para esta poluição. 

 Analisando a Tabela 6.21, das amostragens realizadas, observamos que a partir do 

Ponto 3, onde se espera uma concentração de DBO igual a 273,4mg/L ela está menor do 

que o esperado, isto é devido à diluição pelas chuvas no período da amostragem. Observa-

se também que no Ponto de número 5 os valores tendem a cair. Esta queda podemos 

atribuir à distância de aproximadamente 5km entre o Ponto 4 e 5 sendo que neste intervalo 

está ocorrendo a autodepuração, e também deve-se considerar a diluição que está ocorrendo 

com as águas das chuvas. 
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DBO (mg/L) 

Pontos Limite 1ª amostra 2ª amostra 3ª amostra 

  11/04/2002 29/08/2002 16/01/2003 

1 5 2 NR 3 

2 5 1 NR 6 

3 5 263 NR 149 

4 5 NR NR 156 

5 5 118 NR 155 

Tabela 6.21. Limite: valores permitidos pela COPAM, 1986, para corpo d’ água classe II. Pontos marcados 

com (*) são os efluentes das fábricas de móveis. 

 

  

 

 

6.1.17. Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

 

 

 Os resultados das medidas da DQO encontram-se na Tabela 6.22. Conforme 

esperado nos Pontos 1 e 2, próximo à nascente do Ribeirão Ubá, os valores de DQO estão 

baixos. 

 Já a partir do Ponto 3, (centro da cidade) os valores estão altos devido à somatória 

da descarga dos esgotos domésticos e dos efluentes das indústrias instaladas na cidade de 

Ubá. 

 Verificamos que o efluente descartado das cortinas d’águas das indústrias 

moveleiras apresenta uma grande DQO, (conforme Tabela 6.22. Pontos 6 e 7), que vêm 

contribuindo significativamente para a poluição do Ribeirão. Estes valores estão muito 

acima do permitido pela legislação, que é de 90mg/L (COPAM, 1986). 

Para estes efluentes deverão ser propostas medidas de tratamento para que seja 

possível seu descarte sem afetar a qualidade das águas do corpo receptor. 
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O aumento da concentração de DQO num corpo d’água se deve principalmente a 

despejos de origem industrial (CETESB, 1991), mas devemos levar em consideração, neste 

trabalho, que o esgoto doméstico pode está contribuindo também no aumento da 

concentração da DQO. Podemos concluir que há uma grande carga de matéria orgânica 

proveniente das substâncias utilizadas pelas fábricas para dar acabamento aos móveis por 

elas produzidos.  

 As amostras dos efluentes da 1ª amostragem apresentam uma DQO mais elevada 

pelo fato da água estar com um tempo de residência maior que das outras duas 

amostragens. Também foi observado o uso de produtos diferentes nas cabines, apesar dos 

produtos serem do mesmo fabricante. 

 Deve-se levar em consideração para os Pontos de 1 a 5 (Ribeirão) da 3ª amostragem 

que  os valores encontram-se diluídos por chuvas que foram freqüentes em um período de 

aproximadamente 15 dias, antes das amostragens. 

 

 

 

DQO (mg/L) 

Pontos Limite 1ª amostra 2ª amostra 3ª amostra 

  11/04/2002 29/08/2002 16/01/2003 

1  <10 25 <10 

2  <10 35 <10 

3  1152 946 213 

4  781 419 251 

5  817 196 196 

6* 90 9324 986 501 

7* 90 9233 3744 4386 

Tabela 6.22. Limite: valores permitidos pela COPAM, 1986, para corpo d’água classe II. Pontos marcados 

com (*) são os efluentes das fábricas de móveis. 
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6.1.18. Metais  

 

 

 As concentrações totais de Alumínio, Chumbo, Cádmio e Zinco, nas amostras de 

águas do Ribeirão (Pontos 1 a 5) e dos efluentes das indústrias moveleiras (Pontos 6 e 7) 

encontram-se na Tabela 6.23. 

 Pode-se observar que as concentrações dos metais Alumínio e Chumbo pesquisados 

nas águas do Ribeirão Ubá da primeira amostragem, apesar de estarem acima do permitido 

pela legislação, permanecem constantes, não indicando um aumento progressivo ao longo 

do Ribeirão Ubá. Pode-se observar também que na terceira amostragem os valores para 

estes metais estão em conformidade com a legislação, exceto o Ponto de número 4 para o 

chumbo. 

 Para o elemento cádmio, os valores encontrados no ribeirão, Pontos 1 a 5, estão em 

conformidade com a legislação, apresentando alteração apenas no Ponto 3 da terceira 

amostragem, pode-se observar que nos Pontos 4 e 5, não aparece a contaminação por este 

metal. Observa-se que nos efluentes (Pontos 6 e 7), apresenta contaminação significativa 

pelo cádmio apenas no Ponto 7 da primeira amostragem, mas esta contaminação não está, 

aparentemente, influenciando nas águas do Ribeirão. 

 Os valores elevados encontrados nos efluentes, (Pontos 6 e 7), não são valores 

significativos e confiáveis, pois a alta concentração de matéria orgânica pode estar 

influenciando nas medidas realizada na absorção atômica. Deve-se levar em consideração 

que se os efluentes apresentassem uma contaminação considerável, os teores de metais 

aumentariam ao longo do percurso do Ribeirão. 

 Os valores de Zinco encontrados na terceira amostragem nos Pontos 3 e 4 estão 

muito acima do permitido pela legislação. Apesar das amostras dos efluentes não 

apresentarem valores elevados, pode ser que exista um maior número de empresas 

despejando nestes dois Pontos. É necessário um maior número de análises para se certificar 
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se esta poluição está sendo causada pelas industrias moveleiras, sabendo-se que um dos 

produtos utilizados pelas fábricas de móveis tem em sua composição química o zinco.  

   

 

ABSORÇÃO ATÔMICA (ppm) 

 1ª Amostragem (11/04/2002) 3ª Amostragem (16/01/2003) 

PONTO Al Pb Cd Zn Al Pb Cd Zn 

Limite mg/L 0,1  0,03 0,001 0,18 0,1  0,03 0,001 0,18 

1 0,37 0,53 0,00 0,13 <0,10 0,11 0,00 0,44 

2 0,18 0,26 0,00 0,03 <0,10 0,00 0,00 0,18 

3 0,18 0,26 0,00 0,13 <0,10 0,00 0,048 3,54 

4 0,18 0,13 0,00 0,10 <0,10 0,10 0,00 3,88 

5 0,18 0,20 0,00 0,13 <0,10 0,00 0,00 0,18 

Limite mg/L - 0,1 0,1 5,0 - 0,1 0,1 5,0 

6* 0,18 0,13 0,13 0,44 <0,10 0,00 0,120 0,27 

7* 0,74 0,13 0,70 0,41 <0,10 0,00 0,00 0,44 

Tabela 6.23. Limite: valores permitidos pela COPAM, 1986, para corpo d’água classe II. Pontos marcados 

com (*) são os efluentes das fábricas de móveis. 

 

 

 

 

6.2. Análises Bacteriológicas 

 

 

As análises bacteriológicas realizadas nas águas do Ribeirão Ubá, desde a nascente 

até a saída da cidade, apresentam um elevado grau de contaminação por fezes. 

 Mesmo na nascente, apesar da água ser transparente, as análises indicaram a 

presença de coliformes totais, bactérias formadoras de colônias e Escherichia coli. Isto é 

devido à atividade rural próxima à nascente, bem como a habitação (casas) que vem sendo 

construídas na região das nascentes. 
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 Segundo a Deliberação Normativa 10/86 da COPAM, em seu artigo de nº20, os 

valores permitidos para coliformes totais no caso de não haver meios de realizar pelo 

menos 5 amostras em qualquer mês é de 5000 NMP/100mL. 

 A partir do Ponto de número 2 as águas já apresentam cor acinzentada, característica 

de esgoto recente que é jogado in natura na calha do Ribeirão. É possível perceber o mal 

cheiro até mesmo sobre as pontes que atravessam o curso d´água. 

 Conforme a classificação da COPAM, que enquadra as águas do Ribeirão Ubá 

como de classe II, como águas destinadas: 

a) ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário (esqui aquático, natação e mergulho); 

d) à irrigação de hortaliças e plantas frutíferas; 

e) à criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à alimentação 

humana. 

 

Podemos questionar a partir do Ponto de número 2, (centro da cidade) que determinados 

itens como os inscritos acima sob as letras (b); (c); (d) e (e), não são possíveis de se realizar 

devido ao elevado grau de poluição por esgotos e o mau cheiro que as águas apresentam. 

Nas Tabelas de 6.24 a 6.27, são apresentados os valores de contaminação bacteriológica 

encontrados nas águas do Ribeirão Ubá. 

 

 

 

 

COLIFORMES TOTAIS (em 24h) 

Pontos 1ª amostra 2ª amostra 

1 Positivo Positivo 

2 Positivo Positivo 

3 Positivo Positivo 

Tabela 6.24. Amostras do Ribeirão Ubá. 
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CONTAGEM TOTAL DE BACTÉRIAS (em 24h) 

Pontos 1ª amostra 2ª amostra 

1 +300 +300 

2 +300 +300 

3 +300 +300 

Tabela 6.25. Amostras do Ribeirão Ubá. 

 

 

 

 

TESTE CONFIRMATIVO (Placa EMB) 

Pontos 1ª amostra 2ª amostra 

1 420 NMP/100mL > 24.000 NMP/100mL 

2 > 24.000 NMP/100mL > 24.000 NMP/100mL 

3 > 24.000 NMP/100mL > 24.000 NMP/100mL 

Tabela 6.26. Amostras do Ribeirão Ubá. 

 

 

 

 

TESTE Ech. (coliformes fecais) 

Pontos 1ª amostra 2ª amostra 

1 4.600 NMP/100mL > 24.000 NMP/100mL 

2 > 24.000 NMP/100mL > 24.000 NMP/100mL 

3 > 24.000 NMP/100mL > 24.000 NMP/100mL 

Tabela 6.27. Amostras do Ribeirão Ubá. 
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6.3. Tratamento da DQO 

 

 6.3.1. Testes de redução de DQO por permanganato de potássio (KMnO4) 

 

Com base na caracterização dos efluentes líquidos decorrentes do processo 

industrial e, considerando a capacidade nominal instalada na indústria, pudemos observar 

que a DQO de seus efluentes (Pontos 6 e 7 da Tabela 6.22.) encontra-se muito  acima do 

permitido, e deverá ser proposto um sistema de tratamento capaz de enquadrar tais 

efluentes nas condições previstas na Deliberação Normativa COPAM/10/86, que é de 

90ppm. 

Na tentativa de solucionar este problema foram feitos dois procedimentos de testes 

de oxidação com KMnO4, em meio ácido sob agitação magnética durante 1hora sob 

temperatura ambiente e a 800C. 

 Estes procedimentos resultaram em uma redução de 90% da carga de DQO, mas 

este tratamento é insuficiente para atender as normas ambientais do Estado. Os valores 

obtidos encontram-se na Tabela 6.28. 

 

 
DQO (mg/L) 

Pontos Limites Antes do tratamento Temp. ambiente Temp. a 800C 

6* 90 9324 1016 1170 

7* 90 9233 1019 1179 

Tabela 6.28. Limite: valores permitidos pela COPAM, 1986, para corpo d’ água classe II. (*) Efluentes das 

fábricas de móveis. 
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 6.3.2. Testes de redução de DQO por carvão ativado 

 

 

Na tentativa de buscar resultados mais satisfatórios e que atendessem às exigências 

da legislação, foram feitos vários tratamentos dos efluentes utilizando quantidades 

diferentes de carvão ativado e tempo de agitação também variado. 

No primeiro ensaio tomou várias amostras dos efluentes com diferentes quantidades 

de carvão ativado que foi adicionado ao efluente com um tempo de agitação de 30 minutos. 

Os resultados encontrados foram melhores que os obtidos pelo método de redução por 

permanganato de potássio, mas ainda não o suficiente para atender as normas da legislação 

brasileira. Os valores encontram-se na Tabela 6.29. 

 
 
 

DQO (mg/L) 

Amostras Limites Massa se carvão (g) Vol. do efluente (mL) DQO 

6* 90 0 20 9324 

6* 90 0,1 20 837 

6* 90 0,5 20 308 

7* 90 0 20 9233 

7* 90 0,1 20 596 

7* 90 0,5 20 320 

Tabela 6.29. (*) Efluentes das fábricas de móveis. 

 
 
 
 
 
 
 No segundo ensaio aumentou-se o tempo de agitação para 1 hora. Os resultados 

encontrados foram melhores que os obtidos pelo método de redução por permanganato de 
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potássio, mas ainda não o suficiente para atender as normas da legislação brasileira. Os 

valores encontram-se na Tabela 6.30. 

 
 

DQO (mg/L) 

Amostras Limites Massa se carvão (g) Vol. Do efluente (m/L) DQO 

6* 90 0,1 20 729 

6* 90 0,5 20 357 

7* 90 0,1 20 717 

7* 90 0,5 20 374 

Tabela 6.30. (*) Efluentes das fábricas de móveis. 
 
 
 
 
 No terceiro ensaio tomou-se várias amostras dos efluentes com a quantidade fixa de 

1,0g de carvão ativado e trabalhou-se com um tempo de agitação de 30 minutos. Os 

resultados encontrados encontram-se na Tabela 6.31. 

 
 

DQO (mg/L) 

Amostras Limites Massa se carvão (g) Vol. do efluente (mL) DQO (mg/L) 

6* 90 1,0 20 140 

6* 90 1,0 20 199 

7* 90 1,0 20 168 

7* 90 1,0 20 148 

Tabela 6.31. (*) Efluentes das fábricas de móveis. 
 
 
 No quarto ensaio trabalhou-se com a quantidade fixa de 1,0g de carvão ativado e um 

tempo de agitação de 1 hora. 

 Nesta análise obtivemos um resultado satisfatório, pois o valor da DQO ficou 

abaixo do limite máximo estabelecido pela Deliberação Normativa COPAM/10/86, que é 

de 90ppm. 

  Os resultados encontrados encontram-se na Tabela 6.32. 
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DQO (mg/L) 

Amostras Limites Massa se carvão (g) Vol. Do efluente (mL) DQO 

6* 90 1,0 20 45 

7* 90 1,0 20 46 

Tabela 6.32. (*) Efluentes das fábricas de móveis. 
 
 
 
 Apesar dos resultados satisfatórios da quarta tentativa, a quantidade de 1g de carvão 

ativado para 20mL de efluente é muito alta, tornando-se o tratamento inviável pela 

quantidade de carvão a ser utilizado e o custo do produto. 

 Novos estudos e pesquisas devem ser realizados na tentativa de propor soluções aos 

problemas de poluição causados pelos efluentes das fábricas de móveis da cidade de Ubá. 

Um dos processos a serem estudados é o Landfarming. 

 O landfarming é um sistema de tratamento de resíduos e efluentes também 

conhecidos como tratamento no solo ou aplicação no solo. É uma tecnologia de remediação 

que reduz a concentração de substâncias orgânicas através da biodegradação. 

 Em português tem-se utilizado a denominação de Sistemas de Tratamento de 

Resíduos no Solo. (STRS). 
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CAPÍTULO 7 

 
CONCLUSÃO 

 

 
 
 
 
 Neste trabalho foram estudados além dos efluentes das indústrias moveleira, as 

condições em que se encontra a Bacia do Ribeirão Ubá, como a qualidade de suas águas. 

 

 Foi feito um levantamento da exploração e habitação próximo às nascentes, erosão e 

a influência do aumento populacional com elevadas cargas de esgotos lançado in-natura no 

leito do ribeirão. 

 

 Em relação aos efluentes das fábricas de móveis e o impacto que vem causando na 

qualidade das águas do Ribeirão Ubá, podemos afirmar que vem contribuindo de forma 

prejudicial na qualidade das águas. São vários parâmetros que vêm afetando o ribeirão, 

principalmente a Demanda Química de Oxigênio (DQO).  

 

 Nos estudos aqui realizados podemos indicar o tratamento realizado por carvão 

ativado como um método para o tratamento dos efluentes das indústrias moveleiras. Vale 

ressaltar ainda a necessidade de se fazer um tratamento dos esgotos domésticos, que 

também é nítida a poluição por eles causados às águas do ribeirão, o que ficou também bem 

caracterizado nos valores apresentados neste trabalho. 

 

 Paralelamente aos trabalhos de tratamento dos efluentes das fábricas de móveis e 

dos esgotos doméstico, há a necessidade de um trabalho de conscientização de toda a 

população da cidade e principalmente dos moradores da região do Miragaia (próxima as 

nascentes) e população ribeirinha de não jogar lixo e como trabalhar a terra nos sítios e 

fazendas, para que a ação das erosões e a lixiviação de estercos, adubos e agrotóxicos não 

cheguem à calha do ribeirão. 
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CAPÍTULO 8 

 
SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

 

 

 

 Montar e monitorar um sistema de purificação de efluentes da indústria moveleira 

em escala piloto para verificar a viabilidade técnico-financeira do empreendimento. 

 

 

 

 Testar, ainda, nos efluentes o tratamento através do método de landfarming, que é 

um processo de aplicação dos efluentes sobre o solo para criar uma colônia de 

microrganismos com afinidade aos orgânicos despejados pelos efluentes. 

 

 

 

 Efetuar experimentos para reter e tratar os metais pesados, alumínio, chumbo, 

Cádmio e zinco que foram detectados em algumas amostras, bem como o estudo de outros 

metais que possivelmente estejam presentes nos efluentes. 

 

 

 

 

 Propor um trabalho em conjunto com a EMATER, IEF, e outros órgãos municipais 

e federais para um trabalho de conscientização e apoio técnico à população ribeirinha e 

moradores da região do Miragaia, no que diz respeito à conservação das matas de topo dos 

morros, bem como das matas ciliares ao leito do ribeirão. 
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CAPÍTULO 10 

ANEXOS 

 

10.1. Anexo I 
 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA Nº10/86 
 

Estabelece normas e padrões para qualidade das águas, lançamento de efluentes nas 

coleções de águas e dá outras providências. 

 A COPAM – Comissão de Política Ambiental, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 5º item l, da Lei nº7.772 de 08 de setembro de 1980, que dispõe sobre a 

proteção, conservação e melhoria do meio ambiente no Estado de Minas Gerais, 

considerando a necessidade de reformular e consolidar as normas e padrões para qualidade 

das águas estaduais e para lançamento de efluentes nas coleções de águas, e tendo em vista 

as inovações introduzidas na matéria pela resolução nº20, de 18 de junho de 1986, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente; 

 

 Resolve: 

Classificação das Coleções de Águas 

 

 Art. 1º - Para efeito desta Deliberação Normativa, são adotadas as seguintes 

definições: 

a) CLASSIFICAÇÃO: qualificação das águas com base nos usos preponderantes (sistema 

de classes de qualidade); 

b) ENQUADRAMENTO: estabelecido do nível de qualidade (classe) a ser alcançado e/ou 

mantido em um segmento de corpo d’água ao longo do tempo; 

c) CONDIÇÃO: qualificação do nível de qualidade apresentado por um segmento de 

corpo d’água, num determinado momento, em termos dos usos possíveis com segurança 

determinada; 
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d) EFETIVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO: Conjunto de medidas necessárias para 

colocar e/ou manter a condição de um segmento de corpo d’ água em correspondência 

com a sua classe. 

 Art. 2º - As coleções de águas estaduais são classificadas, segundo seus usos 

preponderantes, em cinco classes: 

I – Classe Especial – águas destinadas: 

a) ao abastecimento doméstico, sem prévia ou com simples desinfecção;  

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. 

II – Classe 1 – águas destinadas: 

a) ao abastecimento doméstico, após tratamento simplificado; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho); 

d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem 

rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; 

e) à criação natural e / ou intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à alimentação 

humana. 

III – Classe 2 – águas destinadas: 

a) ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário (esqui aquático, natação e mergulho); 

d) à irrigação de hortaliças e plantas frutíferas; 

e) à criação natural e / ou intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à alimentação 

humana. 

IV – Classe 3 – águas destinadas: 

a) ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; 

b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

c) à desacentação de animais. 

V – Classe 4 – águas destinadas: 

a) à navegação; 

b) à harmonia paisagística; 

c) aos usos menos exigentes. 
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    PARÁGRAFO ÚNICO – Não há impedimento no aproveitamento de águas de 

melhor qualidade em usos menos exigentes, desde que não prejudiquem a qualidade 

estabelecida para essas águas. 

 Art. 3º Para as águas de classe Especial serão observadas suas condições naturais, 

ficando estabelecido, no caso de seu uso para abastecimento doméstico, sem prévia 

desinfecção, além dos padrões de potabilidade, o limite ou condição seguinte: 

COLIFORMES: Os coliformes totais deverão estar ausentes em qualquer amostra. 

 

 Art. 4º - Para as águas da classe 1, são estabelecidos os limites e/ou condições 

seguintes: 

a) materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes; 

b) óleos e graxas: virtualmente ausentes; 

c) substâncias que comuniquem gosto ou odor: virtualmente ausentes; 

d) corantes artificiais: virtualmente ausentes; 

e) substâncias que formem depósitos objetáveis: virtualmente ausentes; 

f) coliformes: para uso de recreação de contato primário deverá ser obedecido o Art. 20 

desta Deliberação Normativa. As águas utilizadas para a irrigação de hortaliças ou 

plantas frutíferas que desenvolvam rente ao solo e que são consumidas cruas, sem 

remoção da casca ou película, não devem ser poluídas por excrementos humanos, 

ressaltando-se a necessidade de inspeções sanitárias periódicas. 

Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 200 coliformes fecais por 

100 mililitros, em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em 

qualquer mês, no caso de não haver na região meios disponíveis para o exame de 

coliformes fecais, o índice limite será de l000 coliformes totais por 100 mililitros em 

80% ou mais de pelo menos cinco amostras mensais colhidas em qualquer mês; 

g) DBO5 dias a 20º C até 3 mg/IO2; 

h) OD, em qualquer amostra, não inferior a 6 mg/1; 

i) Turbidez: até 40 unidades nefelométricas de turbidez (UNT); 

j) Cor: nível de cor natural do corpo de água em até 30 mg/Pt/I; 

k) pH: 6,0 a 9,0; 

l) Substâncias potencialmente prejudiciais (teores máximos); 
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Alumínio: 0,1 mg/L Al 

Amônia não ionizável: 0,02 mg/L NH3 
 
 
Arsênio: 0,05 mg/L As 

Bário: 1,0 mg/L Ba 

Berílio: 0,l mg/L Be 

Boro: 0,75 mg/L B 

Benzeno: 0,01 mg/L 

Benzo-a-pireno: 0,00001 mg/L 

Cádmio: 0,001 mg/L Cd 

Cianetos: 0,01 mg/L CN 

Chumbo: 0,03 mg/L Pb 

Cloretos: 250 mg/L Cl 

Cloro Residual: 0,01 mg/L Cl 

Cobalto: 0,2 mg/L Co 

Cobre: 0,02 mg/L Cu 

Cromo Trivalente: 0,5 mg/L Cr 

Cromo Hexavalente: 0,05 mg/L Cr 

1,1 dicloroetano: 0,0003 mg/L 

1,1 dicloroetano: 0,01 mg/L 

Estanho: 2,0 mg/L Sn 

Índice de fenóis: 0,001 mg/L C6H5OH 

Ferro Solúvel: 0,3 mg/L Fe 

Fluoretos: 1,4 mg/L F 

Fosfato total: 0,025 mg/L P 

Lítio: 2,5 mg/L Li 

Manganês: 0,1 mg/L Mn 

Mercúrio: 0,0002 mg/L Hg 

Níquel: 0,025 mg/L Ni 

Nítrato: l0 mg/L N 

Nítrito: 1,0 mg/L N 
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Prata: 0,01 mg/L Ag 

Pentaclorofenol: 0,01 mg/L 

Selênio: 0,0l mg/L Se 

Sólidos dissolvidos totais: 500 mg/L 

Substâncias Tensoativas que reagem com o azul de metileno: 0,5 mg/L LAS 

Sulfatos: 250 mg/L SO4 

Sulfetos (como H2S não dissociado): 0,002 mg/L S 

Tetracloroetano: 0,01 mg/L 

Tricloroetano: 0,03 mg/L 

Tetracloreto de carbono: 0,003 mg/L 

2,4,6 triclorofenol: 0,01 mg/L 

Urânio total: 0,02 mg/L U 

Vanádio: 0,1 mg/L V 

Zinco: 0,18 mg/L Zn 

Aldrin: 0,0l mg/L 

Clordano: 0,04 mg/L 

DDT: 0,002 mg/L 

Dieldrin: 0,005 mg/L 

Endrin: 0,004 mg/L 

Endosulfan: 0,056 mg/L 

Epóxido de Heptacloro: 0,01 mg/L 

Heptacloro: 0,0l mg/L 

Lindano (gama – BHC): 0,02 mg/L 

Metoxicloro: 0,03 mg/L 

Dodecacloro + nonacloro: 0,001 mg/L 

Bifenilas Policloradas (PCB’s): 0,001 mg/L 

Toxafeno: 0,01 mg/L 

Demeton: 0,1 mg/L 

Gution: 0,005 mg/L 

Malation: 0,1 mg/L 

Paration: 0,04 mg/L 
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Carbaril: 0,02 mg/L 

Compostos Organofosforados e Carbamatos Totais: 10,0 mg/L 

2,4 D: 4,0 mg/L 

2,4,5 – TP: 10,0 mg/L 

2,4,5 – T: 2,0 mg/L 

 

Art. 5º - Para as águas de Classe 2, são estabelecidos os mesmos limites ou condições 

da classe 1, à exceção dos seguintes: 

a) Não será permitida a presença de corantes artificiais que não sejam removíveis por 

processo de coagulação, sedimentação e filtração convencional. 

b) Coliformes: para uso de recreação de contato primário deverá ser obedecido o Art. 20 

desta Deliberação Normativa. Para os demais usos, não devera ser excedido o limite 

será de 1000 coliformes totais por l00 mililitros e m80% ou mais de pelo menos 5 

amostras mensais colhidas em qualquer mês; no caso de não haver na região meios 

disponíveis para o exame de coliformes fecais, o índice limite será de 5000 coliformes 

totais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas 

em qualquer mês; 

c) Cor: até 75 mg Pt/l 

d) Turbidez: até 100 UNT 

e) DBO5 dias a 20ºC até 5 mg/L 02 

f) OD, em qualquer amostra, não inferior a 5 mg/L 

 

Art. 6º Para as águas de classe 3 são estabelecidos limites ou  

condições seguintes: 

a) materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes; 

b) óleos e graxas: virtualmente ausentes; 

c) substâncias que comuniquem gosto ou dor: virtualmente ausentes; 

d) não será permitida a presença de corantes artificiais que não sejam removíveis por 

processo de coagulação, sedimentação e filtração convencionais; 

e) substâncias que formem depósitos objetáveis: virtualmente ausentes; 
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f) número de coliformes fecais até 4000 coliformes totais por 100 mililitros em 80% ou 

mais de pelo menos 5 amostras mensais colhidas em qualquer mês, no caso de não 

haver na região meios disponíveis para exame de coliformes fecais, o índice limite será 

de 20000 coliformes totais por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 5 

amostras mensais colhidas em qualquer mês; 

g) DBO5 dias a 20ºC até 10 mg/L O2; 

h) OD, em qualquer amostra, não inferior a 4 mg/L; 

i) Cor: até 75 mg Pt/l; 

j) PH: 6,0 a 9,0; 

k) Substâncias potencialmente prejudiciais (teores máximos): 

Alumínio: 0,1 mg/L Al 

Arsênio: 0,05 mg/L As 

Bário: l,0 mg/L Ba 

Berílio: 0,1 mg/L Be 

Boro: 0,75 mg/L B 

Benzeno: 0,01 mg/L 

Benzo-a-pireno: 0,00001 mg/L 

Cádmio: 0,01 mg/L 

Cianetos: 0,2 mg/L CN 

Chumbo: 0,5 mg/L Pb 

Cloretos: 250 mg/L Cl 

Cobalto: 0,2 mg/L Co 

Cobre: 0,5 mg/L Cu 

Cromo Trivalente: 0,5 mg/L Cr 

Cromo Hexavalente: 0,05 mg/L Cr 

1,1 dicloroeteno: 0,0003 mg/L 

1,1 dicloroetano: 0,01 mg/L 

Estanho: 2,0 mg/L Sn 

Índice de fenóis: 0,3 mg/L C6H5OH 

Ferro Solúvel: 5,0 mg/Fe 

Fluoretos: l,4 mg/L F 



 132 

Fosfato total: 0,025 mg/L P 

Lítio: 2,5 mg/L Li 

Manganês: 0,5 mg/L Mn 

Mercúrio: 0,002 mg/L Hg 

Níquel: 0,025 mg/L Ni 

Nitrato: 10 mg/L N 

Nitrito: 1,0 mg/L N 

Nitrogênio Amoniacal: 1,0 mg/L 

Prata: 0,05 mg/L Ag 

Pentaclorofenol: 0,01 mg/L 

Selênio: 0,01 mg/L Se 

Sólidos dissolvidos totais: 500 mg/L 

Substâncias Tensoativas que reagem com o azul de metileno: 0,5 mg/L LAS 

Sulfatos: 250 mg/L SO4 

Sulfetos (como H2S não dissociado): 0,3 mg/L S 

Tetracloroeteno: 0,0l mg/L 

Tricloroeteno: 0,03 mg/L 

Tetracloreto de carbono: 0,003 mg/L 

2,4,6 triclorofenol: 0,01 mg/L 

Urânio total: 0,02 mg/L U 

Vanádio: 0,l mg/L V 

Zinco: 5,0 mg/L Zn 

Aldrin: 0,03 mg/L 

Clordano: 0,3 mg/L 

DDT: 1,0 mg/L 

Dieldrin: 0,03 mg/L 

Endrin: 0,2 mg/L 

Endosulfan: 150 mg/L 

Epóxido de Heptacloro: 0,1 mg/L 

Heptacloro: 0,1 mg/L 

Lindano (gama – BHC): 3,0 mg/L 
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Metoxicloro: 30,0 mg/L 

Dodecacloro + nonacloro: 0,00l mg/L 

Bifenilas Policloradas (PCB’s): 0,00l mg/L 

Toxafeno: 5,0 mg/L 

Demeton: l4,0  mg/L 

Gution:”0,005 mg/L 

Malation: 100,0 mg/L 

Paration: 35,0 mg/L 

Carbaril: 70,0 mg/L 

Compostos Organofosforados e Carbamatos Totais: 100,0 mg/L 

2,4 D: 20,0 mg/L 

2,4,5 – TP: 10,0 mg/L 

 

Art. 7º Para as águas de classe 4, são estabelecidos limites seguintes: 

a) materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes; 

b) odor e aspecto: não objetáveis; 

c) óleos e graxas: toleram-se efeitos iridescentes; 

d) substâncias facilmente sedimentáveis que contribuam para o assoreamento de canais de 

navegação: virtualmente ausentes; 

e) Índice de fenóis: 1.0 mg/L C6H5OH; 

f) OD superior a 2 mg/L O2, em qualquer amostra; 

g) pH: 6,0 a 9,0. 

 

Art. 8º - Os padrões de qualidade das águas estabelecidas nesta Deliberação Normativa 

constituem – se em limites individuais para cada substância. 

Considerando eventuais ações sinérgicas entre as mesmas, estas, ou outras não 

especificadas, não poderão conferir às águas características capazes de causar 

efeitos letais ou alteração de comportamento, reprodução ou fisiologia da vida. 

 

§ 1º - As substâncias potencialmente prejudiciais a que se refere esta Deliberação 

Normativa, deverão ser investigadas sempre que houver suspeita de sua presença. 
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§ 2º - Nos casos onde a metodologia analítica disponível for insuficiente para 

quantificar as concentrações dessas substâncias nas águas, os sedimentos e / ou 

biota aquática deverão ser investigadas quanto à sua presença eventual. 

Art. 9º - Os limites de DBO, estabelecidos para as classes 2 e 3 , poderão ser 

elevados, caso o estudo da capacidade de autodepuração do corpo receptor 

demonstre que os teores mínimos de OD, previstos , não serão desobedecidos em 

nenhum Ponto do mesmo, nas condições críticas de vazão ( Q crist = Q7 , 10, onde 

Q 7 ,é a média das mínimas de 7 dias consecutivos em 10 anos de recorrência de 

cada seção do corpo receptor). 

 

 Art. 10º - Para efeitos desta Deliberação Normativa consideram – se 

“Virtualmente ausentes” e “não objetáveis” teores desprezíveis de poluentes, 

cabendo à COPAM enquadrará as coleções de água e estabelecerá programas 

permanentes de acompanhamento de sua condição, bem como o controle de 

poluição , para a efetivação dos respectivos enquadramento, observando o seguinte:  

a) o corpo de água que, na data de enquadramento, apresentar condição em 

desacordo com sua classe ( qualidade inferior à estabelecida) , será objeto de 

providências, com prazo determinado, visando a sua recuperação, excetuados os 

parâmetros que excedam os limites devido a condições naturais; 

b) os corpos de água já enquadrados na legislação anterior à data de publicação 

desta Deliberação, serão objeto de reestudo, afim de a ela se adaptarem; 

c) enquanto não forem feitos os enquadramentos, as águas serão consideradas 

Classe 2 e aquelas já enquadradas na legislação anterior permanecerão na 

mesma classe, até o reenquadramento; 

d) os corpos de água intermitentes terão suas condições específicas de qualidade 

definidas pela COPAM. 

 

LANÇAMENTO DE EFLUENTES NAS COLEÇÕES DE ÁGUAS 

 

Art.12º - Nas águas de Classe Especial não serão tolerados lançamentos de águas 

residuárias, domésticas e industriais, lixo e outros resíduos sólidos, substâncias 
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potencialmente tóxicas, defensivos agrícolas, fertilizantes químicos e outros poluentes, 

mesmo tratados. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – A utilização de águas de Classe Especial para o 

abastecimento doméstico, deverá ser submetida a uma inspeção sanitária preliminar. 

 

Art. 13º - Nas águas de Classes 1 a 4 serão tolerados lançamentos de despejos, 

desde que, além de atenderem ao disposto no Art. 15 desta Deliberação Normativa, não 

venham fazer com que os limites estabelecidos para as respectivas classes sejam 

ultrapassados. 

Art. 14º - Não será permitido o lançamento de poluentes nos mananciais sub-

superficiais. 

Art. 15º - Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, 
direta ou indiretamente, nos corpos de água, desde que obedeçam às seguintes condições: 
 

a) pH entre 6,5 e 8.5 ( ± 0,5 ); 

b) Temperatura inferior a 40º C, sendo que a elevação de temperatura do corpo receptor 

não deverá exceder a 3º C; 

c) Materiais sedimentáveis: até 1 ml/ litro em teste de 1 hora em cone lmhoff. Para o 

lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os 

materiais sedimentáveis deverão estar  virtualmente ausentes; 

d) Regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão média do período de 

atividade diária do agente poluidor; 

e) Óleos e graxas: 

- óleos minerais até 20mg/1 

- óleos vegetais e gorduras animais até 50mg/1; 

f) ausência de materiais flutuantes; 

g) DBO5 dias a 20º C: no máximo de 60mg/1 (este limite ‘só poderá ser ultrapassado no 

caso do sistema de tratamento de águas residuárias reduzir a carga poluidora de 

efluente, em termos da DBO5 dias a 20º C do despejo, e, no mínimo de 85%); 

h) DQO – no máximo de 90mg/1; 

i) Sólidos em suspensão: 
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- uma concentração máxima diária de 100mg/1 

- uma concentração média aritmética mensal de 60mg/1; 

j) valores máximos admissíveis das seguintes substâncias; 

 

Amônia: 5,0mg/1 N 

Arsênio total: 0,2mg/1 As 

Bário: 5,0mg/1 Ba 

Boro: 5,0mg/1 B 

Cádmio: 0,1mg/1 Cd 

Cianetos: 0,2mg/1 CN 

Chumbo; 0,1mg/1 Pb 

Cobre: 0,5mg/1 Cu 

Cromo Trivante: 1,0mg/1 Cr 

Cromo Hexavalente: 0,5mg/1 Cr 

Estanho: 4,0 mg/1 Sn 

Índice de fenóis: 0,2mg/1 C6 H5 0H 

Ferro Solúvel: 10,0mg/1 Fe 

Fluoretos: 10,0mg /1 F 

Manganês solúvel: 1,0mg/1 Mn 

Mercúrio: 0,01mg/1Hg 

Metais tóxicos totais: 3,0mg/1 

Níquel: 1,0mg/1 Ni 

Prata: 001mg/1 Ag 

Selênio: 0,02mg/1 Se 

Sulfetos: 0,5mg/1 S 

Sulfitos: 1,0mg/1 S03 

Zinco: 5,0mg/1 Zn 

Compostos Organofosforados e Carbamatos Totais: 0,1mg/1 em paration 

Sulfetos de carbono: 1,0mg/1 

Tricloroeteno: 1,0mg/1 

Clorfórmio: 1,0mg/1 
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Tetracloreto de carbono: 1,0mg/1 

Dicloroeteno: 1,0mg/1/1 

Aldrin, dieldrin, DDT e heptacloro: virtualmente ausentes;  

Compostos organoclorados não listados acima (pesticidas, solventes, etc.): 0,05mg/1 

Detergentes: 2,0mg/1. 

Outras substâncias, em concentrações que poderiam ser prejudiciais: de acordo com limites 

a serem fixados pela COPAM; 

 

1) Tratamento especial se provierem de hospitais e outros estabelecimentos nos quais haja 

despejos infectados com microorganismos patogênicos. 

 

Art. 16º - Para o lançamento, não será permitida a diluição de efluentes industriais 

com água não poluídas, tais como água de abastecimento e água de refrigeração. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Na hipótese de fonte de poluição geradora de diferentes 

despejos ou emissões individualizadas, os limites constantes desta Norma, aplicar – 

se – ão a cada um deles ou ao conjunto após a mistura, a critério da COPAM. 

 

Art. 17º - Os efluentes não podem conferir ao corpo receptor características em 

desacordo com o seu enquadramento nos termos desta Deliberação Normativa. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Resguardados os padrões de qualidade do corpo receptor, 

demonstrado por estudo de impacto ambiental realizado pela entidade responsável 

pela emissão, a COPAM poderá autorizar lançamentos acima dos limites 

estabelecidos no Art. 15, fixando o tipo de tratamento e as condições para esse 

tratamento. 

 

Art. 18º - Os métodos de coleta e análise das águas devem ser os especificados nas 

normas aprovadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial – INMETRO ou, na ausência delas, no Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater APHA _ AWWA _ WPCF, última edição, 
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ressalvado o disposto no Art.3º. O índice de fenóis deverá ser determinado 

conforme o método 510B do Standard Methods for the  Examination of Water and 

Wastewater, 16a edição de 1985. 

 

Art.19º - As fontes de poluição que, na data da publicação desta Deliberação 

Normativa, possuírem instalações ou projetos de tratamento de seus despejos, 

aprovados pela COPAM, que atendam à legislação anteriormente em vigor, terão 

prazo de 3 ( três) anos, prorrogáveis até 5 ( cinco) anos, a critério da COPAM, para 

se enquadrarem nas exigências desta Deliberação Normativa. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – As instalações de tratamento das fontes que trata o Artigo, 

deverão prosseguir em operação, com capacidade, condições de funcionamento e 

demais características para as quais foram aprovadas, até que se cumpram s 

disposições desta Deliberação Normativa... 

 

... DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.28º - As fontes, efetiva ou potencialmente poluidoras das águas informar, ao 

órgão de controle ambiental, o volume e o tipo de seus efluentes, os equipamentos e 

dispositivos antipoluidores existentes, bem como seus planos de emergência sob 

pena das sanções cabíveis. 

 

Art. 29º - Os casos omissos serão decididos com base em padrões recomendados ou 

aceitos internacionalmente, ou do país de origem da tecnologia a que se refere. 

 

Art. 30º - Esta Deliberação Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art.31º - Revoga – se as disposições em contrário, especialmente a Deliberação 

Normativa nº 03 e a Deliberação Normativa nº 04, de 26 de maio de 1981. 
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DELIBERAÇÃO NORMATIVA Nº 07/ 81 

 

A COPAM – Comissão de Política Ambiental, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 

5º da Lei nº 7.772, de 08 de setembro de 1980 e o artigo 41 do Decreto nº 21.228 de 10 de 

março de 1981. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - É proibido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou 

acumular no solo resíduos de qualquer natureza, ressalvado o disposto no artigo 2º 

dessa Deliberação. 

 

Art. 2º - O solo somente poderá ser utilizado para destino final de resíduos 

de qualquer natureza, desde que sua disposição seja feita de forma adequada, 

estabelecida em projetos específicos ou transporte e destino final, ficando vedada a 

simples descarga ou depósito em propriedade pública ou particular. 

 

§ 1º - Os resíduos de qualquer natureza, portadores de agentes patogênicos, 

ou de alta toxidade, bem como inflamáveis, explosivos, radioativos ou portadores de 

outros elementos prejudiciais, a critério da Secretaria Executiva da COPAM, 

deverão sofrer antes de sua disposição final no solo, tratamento e/ou 

condicionamento adequados, fixados em projetos específicos, que atendam aos 

requisitos de proteção do meio ambiente. 

 

§ 2º - Quando a disposição final, mencionada neste artigo, exigir a execução 

de aterros sanitários, deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção das 

águas superficiais e subterrâneas, obedecendo-se as normas fixadas pela COPAM. 
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Art. 3º - Ficam sujeitos à aprovação da COPAM os projetos de disposição de 

resíduos no solo, bem como a fiscalização de sua implantação, operação e 

manutenção. 

 

Art. 4º - É proibida a acumulação de resíduos de qualquer natureza, na área 

de propriedade da fonte de poluição ou em outros locais, desde que ofereça riscos de 

poluição ambiental. 

 

Art. 5º - O transporte, a disposição e, quando for o caso, o tratamento de 

resíduos provenientes de estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de 

serviços, quando não forem de responsabilidade do Poder Público ou de 

concessionário de serviço público, deverão ser feitos pelo responsável pela fonte de 

poluição. 

 

§ 1º - A execução dos serviços mencionados neste artigo, pelo Poder Público 

ou por concessionário de serviço público, não excluirá a responsabilidade da fonte 

de poluição quando esta descumprir as normas estabelecidas nesta Deliberação. 

 

§ 2º - O disposto neste artigo aplica-se também aos lodos, digeridos ou não 

de sistemas de tratamento de resíduos e de outros materiais. 

 

Art. 6º - Os casos omissos serão decididos pelo Plenário da COPAM. 

 

Art. 7º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
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10.2. Anexo II 

 
 

Relação de Fabricas de Móveis não Associadas ao INTERSIND 

 

Adeir Rodrigues Marques 

ESTOFAMAR 

Av. Jesus Brandão, 56 fds. - San Rafael - Ubá - MG - 36500-000 

Tel: (32)3531.3416 - Fax: (32)3531.3416- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 86.389.079/0001-00 - Insc.Est.: 699.879.644-0098 

Produto: Estofados                              Diretor: Adeir Rodrigues Marques 

 

Alair André de Moura Ltda 

MÓVEIS TATU 

R. Jose Augusto Marcos, 755 - Ponte Preta - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-6660 - Fax: (32)3531-6660- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 01.078.420/0001-53 - Insc.Est.: 699.962496-0027 

Produto: Barzinho/Estante                              Diretor: Alair André de Moura 

 

Alaor Ferreira Guimarães 

MÓVEIS GUIMARÃES 

R. José Augusto Marcos, 1.266 - Ponte Preta - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-6654 - Fax: (32)3531-6654- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 01.130.837/0001-18 - Insc.Est.: 699.965480-0036 

Produto: Cama de Sucupira na cera                              Diretor: Alaor Ferreira Guimarães 

 

Aloísio Roberto Ribeiro e Cia Ltda 

MÓVEIS RIBEIRO 

R. José Augusto Marcos, 1.669 - Mangueira Rural - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3532-1288 - Fax: (32)3532-1288- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 03.067.937/0001-72 - Insc.Est.: 699.016745-0082 

Produto: Cômoda/Criado/Rack                              Diretor: Aloísio Roberto Ribeiro 
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Alpa Móveis Ltda 

MÓVEIS BEOLAR 

R. Engenheiro M.Gonçalves Coelho, 120 - Industrial - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3539-6200 - Fax: (32)3539-6200- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 38.623914/0001-87 - Insc.Est.: 699.195523-0029 

Produto: Duplex                              Diretor: Sebastião Teixeira da Silva 

 

Amatto e Martins Ltda 

AMATTO E MARTINS 

R. Avelino Otoni, 121 - Industrial - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3532-3100 - Fax: (32)3532-3100- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 02.497.005/0001-05 - Insc.Est.: 699.738010-0049 

Produto: Estante/Rack                              Diretor: Augusto Amatto 

 

Aristeu dos Santos Filho 

MÓVEIS PICA-PAU 

R. Avelino Cardoso, 1.089 - Piedade - Visc. Rio Branco - M.G - 36520-000 

Tel: (32)3551-2538 - Fax: (32)3551-2538- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 71.315.113/0001-24 - Insc.Est.: 720.851840-0080 

Produto: Móveis em Geral                              Diretor: Aristeu dos Santos Filho 

 

B. M Tubulares Ltda 

B. M TUBULARES 

R. Padre Baião, 400 - Centro - Guidoval - M.G - 36515-000 

Tel: (32)3578-1409 - Fax: (32)3578-1409- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 01.959.985/0001-40 - Insc.Est.: 288.699667-0055 

Produto: Mesa Tubular                              Diretor: José Adilson Massa 
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MÓVEIS BENETIL 

Av. Jesus Candian, 395 - Mangueira Rural - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-6533 - Fax: (32)3531-6533- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 00.692.678/0001-82 - Insc.Est.: 699.942328-0029 

Produto: Rack/Escrivaninha                              Diretor: Paulo Sérgio Fernandes 

 

C. R. L Indústria e Comércio de Móveis Ltda 

R. Gastão Francisco da Silva, 69 - Centro - Rodeiro - M.G - 36510-000 

Tel: (32)3577-1407 - Fax: (32)3577-1407- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 86.615.721/0001-21 - Insc.Est.: 563.901734-0032 

Produto: Cômoda/Criado                              Diretor: Ronaldo Cação 

 

C.C.F Indústria e Comércio de Móveis Ltda 

MÓVEIS C. C. F 

Av. Padre Arnaldo Jansen, 1.074 Fds - Santa Luzia - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-8501 - Fax: (32)3531-8501- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 01.758.888/0001-99 - Insc.Est.: 699.675394-0070 

Produto: Mesa de centro e canto                              Diretor: Carlos Cézar Francisco 

 

Candian & Santos Ltda- EPP 

MÓVEIS CANDIAN 

R. José Augusto Marcos, 126 - Ponte Preta - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-6583 - Fax: (32)3531-6583- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 26.166.348/0001-47 - Insc.Est.: 699.650900-0005 

Produto: Estofados                              Diretor: José Pereira dos Santos 

 

CAROLINA MÓVEIS 

R. Santa Maria, 951 - Centro - Diamante de Ubá - M.G - 36506-000 

Tel: (32)3577-1120 - Fax: (32)3577-1474- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 86.420.056/0001-10 - Insc.Est.: 699.878421-0033 

Produto: Estante/Rack                              Diretor: Gilberto Calçado Barbosa 
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Cesart Móveis Indústria e Comércio Ltda 

R. Francisco de Assis Correa, 518 - Centro - Rodeiro - M.G - 36510-000 

Tel: (32)3577-1370 - Fax: (32)3577-1370- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 01.893.477/0001-06 - Insc.Est.: 563.692070-0056 

Produto: Duplex de Pinus                              Diretor: Ailson César Paschoalino 

 

MÓVEIS CON CAR 

R. Cel. Otaviano da Rocha, 843 - São Domingos - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-3284 - Fax: (32)3531-3284- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 00.907.271/0001-25 - Insc.Est.: 699.950804-0014 

Produto: Estante/Rack                              Diretor: Eduardo Carlos da Conceicão 

 

DALMAR MÓVEIS 

R. Francisco Teixeira de Abreu, 1.800 - Palmeiras - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-6505 - Fax: (32)3531-6505- E-mail:dhtnet@uai.com.br- Home-Page: 

Cnpj: 01.781.417/0001-00 - Insc.Est.: 699.687583-0016 

Produto: Estante                              Diretor: Marlene Dorigueto 

 

D. Soares e Cia Ltda 

D. SOARES 

R. Joaquim Vaz da Silva, 30 fds - São Francisco de Assis - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3532-4682 - Fax: (32)3532-4682- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 03.945.958/0001-43 - Insc.Est.: 699.479347-0043 

Produto: Estante/Cômoda                              Diretor: Cirene soares 

 

Damas Móveis Ltda - EPP 

MÓVEIS DAMAS 

Av. Olegário Maciel, 1.715 - Industrial - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: 32)3531-6777 - Fax: (32)3531-6777- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 01.014.949/0001-03 - Insc.Est.: 699.959399-0035 

Produto: Cama                              Diretor: João Célio G. Teixeira 
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DAPPRIMA MÓBILE 

Rod. Ubá - JF Km 3,3 - Rodovia - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-2322 - Fax: (32)3531-2322- E-mail:dapprima@estaminas.com.br 

Cnpj: 1.493423/0001-39 - Insc.Est.: 699.872816-0000 

Produto: Dormitório/Sala de Jantar                              Diretor: Leandro Fagundes Parma 

 

DECODORO 

R. Otaviano da Rocha, 725 - São Domingos - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3532-1906 - Fax: (32)3532-1906- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 20.878.963/0001-08 - Insc.Est.: 699.911470-0090 

Produto: Estofados/Estantes/Racks                              Diretor: José Afonso Fernandes 

 

DECORATIVO REIS COSTA 

Av. Joaquim Dias Santiago, 1.580 - Vargem Grama - Tocantins - M.G - 36505-000 

Tel: (32)3574-1567 - Fax: (32)3574-1045- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 03.358.270/0001-67 - Insc.Est.: 690.043960-0097 

Produto: Guarda-Roupa de Pinus                              Diretor: Antônio Costa 

 

MÓVEIS DERVÁSIO 

R. Belarmino Campos, 129 - Centro - Guidoval - M.G - 36515-000 

Tel: (32)3578-1287 - Fax: (32)3578-1287- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 16.821.894/0001-10 - Insc.Est.: 288.278870-0040 

Produto: Cama                              Diretor: Dervásio Gonçalves 

 

Dirceu Pereira Júnior - EPP 

 D. P MÓVEIS 

Av. Teófilo Dubreil, 264 - Centro - Visc. Rio Branco - M.G - 36520-000 

Tel: (32)3551-5038 - Fax: (32)3551-5038- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 71.442.628/0001-95 - Insc.Est.: 720.545166-0021 

Produto: Cama                              Diretor: Dirceu Pereira Júnior 
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Dômen Indústria Comércio de Móveis Ltda 

DÔMEN MÓVEIS 

R. José Augusto Marcos, 931 - Ponte Preta - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-6500 - Fax: (32)3531-6500- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 02.436.490/0001-07 - Insc.Est.: 699.737401-0068 

Produto: Estofados                              Diretor: Sébia Doriguetto 

 

Dragão dos Móveis Ltda 

MÓVEIS DRAGÃO 

R. Celina Micherif Vieira, 103 - Palmeiras - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-3499 - Fax: (32)3531-3499- E-mail:dragao@ubanet.com.br- Home-Page: 

Cnpj: 17.760.919/0001-86 - Insc.Est.: 699.131234-0034 

Produto: Duplex                              Diretor: Antônio Rosignoli 

 

MÓVEIS DRUL 

R. Ângelo Sperandio, 2.001 - Mangueira Rural - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-4649 - Fax: (32)3531-4649- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 01.014.948/0001-69 - Insc.Est.: 699.958680-0012 

Produto: Cama                              Diretor: Celso de Souza Teixeira 

 

Edgar Carmanini Capobiango- ME 

R. Santa Helena, 311 - Vila Aprazível - Visc.Rio Branco - M.G - 36520-000 

Tel: (32)3551-2786 - Fax: (32)3551-2786- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 22.568.885/0001-62 - Insc.Est.: 720.555616-0012 

Produto: Móveis sob encomenda                              Diretor: Sr. Edgar 

 

Eliezio Luiz Santiago 

R. Ceará, 81 - Industrial - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-6651 - Fax: (32)3531-6651- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 86.644.614/0001-21 - Insc.Est.: 699.904772-0072 

Produto: Estofados                              Diretor: Eliezio Luiz Santiago 
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ESTOFADOS MARQUES 

Av. Jesus Brandão, 48 - Centro - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-2266 - Fax: (32)3531-6117- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 00.914.737/0001-10 - Insc.Est.: 699.830552-0029 

Produto: Estofados                              Diretor: Djalma Rodrigues Marques 

 

TATIANE MÓVEIS 

R. Getúlio Vargas, 109 fds - São Francisco de Assis - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-5185 - Fax: (32)3531-5185- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 01.405.362/0001-25 - Insc.Est.: 699.090607-0098 

Produto: Estante                              Diretor: Luiz Carlos Doriguetto 

 

MÓVEIS FERRAZ 

R. Santa Helena, 05/A - Vila Aprazível - Visc. Rio Branco - M.G - 36520-000 

Tel: (32)3551-1832 - Fax: (32)3551-1832- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 01.019.151/0001-54 - Insc.Est.: 720.965917-0073 

Produto: Sala de Jantar/Cadeira Decorativa         Diretor: Sr. Osmar/Vitório 

 

MÓVEIS FAEDA 

R. Ezequiel Moreira de Abreu, 134/B - Eldorado - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-7551 - Fax: (32)3531-7551- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 22.273.866/0001-09 - Insc.Est.: 699.521805-0080 

Produto: Cama                              Diretor: Rafael P. Freitas 

 

MÓVEIS PROLAR 

R. Manoel Reis, 32 - Centro - Guidoval - M.G - 36515-000 

Tel: (32)3578-1247 - Fax: (32)3578-1247- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 01.130.669/0001-60 - Insc.Est.: 288.948415-0080 

Produto: Camas                              Diretor: Fernando Tadeu Gonçalves 
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ALMAR ESQUADRIAS 

R. Messias Pereira Baia, 40 - Centro - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3571-1638 - Fax: (32)3571-1638- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 03.750.988/0001-02 - Insc.Est.: 558.080262-0059 

Produto: Porta/Janela                              Diretor: Francisca Cabrini de Almeida 

 

FREDLAR MÓVEIS 

R. Lourival de Oliveira, 406 - Industrial - Rodeiro - M.G - 36510-000 

Tel: (32)3577-1188 - Fax: (32)3577-1188- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 03.940.753/0001-75 - Insc.Est.: 563.095893-0037 

Produto: Mesas                              Diretor: Hélio Rufato 

 

Futura Indústria e Comércio de Móveis Ltda 

FUTURA MÓVEIS 

R. João Peron, 100 - Agroceres - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3532-4033 - Fax:- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 03.436.700/0021-00 - Insc.Est.: 699.103262-0088 

Produto: Estofados                              Diretor: Gilmar Magno de Lacerda 

 

Gerson Dutra de Oliveira 

MÓVEIS DUTRA 

Rod. Ubá - Guidoval  Km 1 - Sítio Boa vista - Guidoval - M.G - 36515-000 

Tel: (32)3578-1300 - Fax: (32)3578-1300- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 66.206.368/0001-19 - Insc.Est.: 288.759756-0036 

Produto: Cama                              Diretor: Gerson Dutra de Oliveira 

 

GREICE MÓVEIS 

Chácara silêncio Nazaré, S/nº - C.P 220 – Côr.dos Braguinhas - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3532-1280 - Fax: (32)3532-1280- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 03.997.999/0001-83 - Insc.Est.: 699.094260-0034 

Produto: Sala de Jantar                              Diretor: Sebastião Gregório 
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I M C Móveis Monteiro Ind. Ltda 

R. Lions, 69 - Bom Pastor - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3532-1894 - Fax: (32)3532-1894- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 25.291.519/0001-05 - Insc.Est.: 699.779757-0008 

Produto: Móveis sob Encomenda                              Diretor: Dilmar Aleixo 

 

MADECON 

R. Orlando Alves costa, 147 - Eldorado - Visc. Rio Branco - M.G - 36520-000 

Tel: - Fax:- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 03.902.280/0001-11 - Insc.Est.: 720.088783-0053 

Produto: Assento de Cadeira                              Diretor: Imaculada Aparecida Cunha 

 

Indústria Comércio de Móveis Gombarr Ltda 

GOMBARR MÓVEIS 

R. Donato Qualheta, 154 - Centro - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3532-4970 - Fax: (32)3532-4970- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 20.316.246/0001-84 - Insc.Est.: 699.261426-0077 

Produto: Móveis Sob Encomenda        Diretor: Antônio Carlos Monteiro de Barros 

 

MÓVEIS SANTOS 

R. Maria Rogéria de Jesus, S/nº - Louriçal - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-6261 - Fax: (32)3531-6261- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 86.646.171/0001-08 - Insc.Est.: 699.609054-0082 

Produto: Sala de Jantar                              Diretor: Paulo Muniz 

 

Indústria Comércio de Móveis Wind Ltda - ME 

MÓVEIS WIND 

R. Dona Luizinha Pacheco, 75 fds - Louriçal - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-3548 - Fax: (32)3531-3548- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 01.178.579/0001-40 - Insc.Est.: 699.968758-0094 

Produto: Criado/Rack                              Diretor: Cleber Teixeira de Souza 
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DORIGUETTO E FILHO 

Av. Luiz Parma, 520 - Centro - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-6768 - Fax: (32)3531-6768- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 01.814.629/0001-38 - Insc.Est.: 699.664936-0080 

Produto: Rack/Mesa Telefone                              Diretor: Wagner Gomes Doriguetto 

 

MÓVEIS LUAN 

R. Melo Barreto, 1.775 - Centro - Visc. Rio Branco - M.G - 36520-000 

Tel:(32)3551-2288 - Fax:(32)3551-2288- E-mail:luminosa@konet.com.br- Home-Page: 

Cnpj: 38.668.679/0001-64 - Insc.Est.: 720.663137-0075 

Produto: Estofados                              Diretor: Luiz Orlando 

 

MÓVEIS BRILHANTE 

Estrada Parada Moreira, S/nº - Zona Rural - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-1516 - Fax: (32)3531-1516- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 86.544.947/0001-89 - Insc.Est.: 699.896007-0081 

Produto: Estofados/Espuma                              Diretor: Ilair Inácio da Costa 

 

MÓVEIS ADRIELLE 

Av. Antônio Luiz Silva Cruz, 74 - Centro - Guidoval - M.G - 36515-000 

Tel: (32)3578-1125 - Fax: (32)3578-1125- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 00.813.653/0001-90 - Insc.Est.: 288.948415-0080 

Produto: Camas                              Diretor: Adélio Cordeiro 

 

MÓVEIS CANARINHO 

R. Sebastião Martins de Paiva, 160 - Centro - Rodeiro - M.G - 36510-000 

Tel: (32)3577-1274 - Fax: (32)3577-1260- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 02.995.518/0001-38 - Insc.Est.: 563.014601-0081 

Produto: Cama                              Diretor: Imaculada Roupato 
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MÓVEIS FRANCIELLE 

R. Valdemar Romualdo de Almeida, 22 - Centro - Guidoval - M.G - 36515-000 

Tel: (32)3578-1343 - Fax: (32)3578-1343- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 03.697.122/0001-77 - Insc.Est.: 288.069211-0046 

Produto: Cama                              Diretor: Fábio Romualdo de Almeida 
 
 

MÓVEIS GUIDOVAL 

R. Capitão Antônio Ribeiro, 285 - Centro - Guidoval - M.G - 36515-000 

Tel: (32)3578-1390 - Fax: (32)3578-1390- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 68.545.045/0001-85 - Insc.Est.: 288.822821-0086 

Produto: Cama                              Diretor: Elenice Coelho Teixeira Oliveira 

 

MÓVEIS LULAN 

Av. das Indústrias, 62 Lote 1 - Belo Horizonte - Rodeiro - M.G - 36510-000 

Tel: - Fax:- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 03.344.533/0001-89 - Insc.Est.: 563.039285-0015 

Produto: Estofados                              Diretor: Luciano da Costa Januário 

 

MÓVEIS SOUZA ROCHA 

R. Opema, 86 - Centro - Piraúba - M.G - 36170-000 

Tel: (32)3573-1355 - Fax: (32)3573-1355- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 66.379.680/0001-07 - Insc.Est.: 513.779713-0073 

Produto: Cômoda                              Diretor: João Rocha de Souza 

 

Indústria e Comércio de Móveis Beija-Flor Ltda 

MÓVEIS BEIJA-FLOR 

R. Márcio Nicolato, s/nº - Centro - Rodeiro - M.G - 36510-000 

Tel: (32)3577-1281 - Fax: (32)3577-1477- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 71.026.868/0001-09 - Insc.Est.: 563.836456-0030 

Produto: Sofá                              Diretor: Neivaldo Paiva 
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MÓVEIS TOCANTINS 

Av. Com. Antônio Gomes, 16/B - Noêmia Batalha - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-5462 - Fax: (32)3531-5462- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 65.345.126/0001-43 - Insc.Est.: 699.760219-0022 

Produto: Guarda-Roupa/Cômoda                              Diretor: José Dorvílio Bonvalente 

 

J. C. P MÓVEIS 

R. Antônio Carlos Caiaffa, 60 fds - Primavera - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-3511 - Fax: (32)3531-3511- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 01.376.816/0001-87 - Insc.Est.: 699.981780-0064 

Produto: Cômoda/Rack/Criado                              Diretor: José Carlos Pires 

 

J. S MÓVEIS 

R. Jurandir Peron, 159 - Agroceres - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-6518 - Fax: (32)3531-6518- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 25.815.796/0001-61 - Insc.Est.: 699.837100-0094 

Produto: Rack                              Diretor: Sérgio Baião 

 

JANARISTI MÓVEIS 

Estrada Miragaia, S/nº - Zona Rural - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-1783 - Fax: (32)3531-1783- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 02.653.325/0001-07 - Insc.Est.: 699.879871-0084 

Produto: Sala de Jantar                              Diretor: Maurício Custódio de Andrade 

 

ARTE MÓVEIS 

R. José Augusto Marcos, 1.221 - Ponte Preta - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3532-4569 - Fax: (32)3532-4569- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 24.042.251/0001-05 - Insc.Est.: 699.588946-0002 

Produto: Cama                              Diretor: João Padilha Teixeira 
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JOCAHE MÓVEIS 

R. Francisco Gazolla, 118 - Santa Alice - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-6366 - Fax: (32)3531-6366- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 02.348.994/0001-67 - Insc.Est.: 699.739787-0063 

Produto: Cama                              Diretor: José Carlos Médice 

 

J N MÓVEIS 

R. José Augusto Marcos, 534 - Ponte Preta - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-5290 - Fax: (32)3531-5290- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 22.622.914/0001-27 - Insc.Est.: 699.661979-0019 

Produto: Estofados                              Diretor: José Médis Lopes 

 

José Orlando Batista Campos 

R. Presidente Arthur S. Bernardes, 475 - Centro - Visc. Rio Branco - M.G - 36520-000 

Tel: (32)3551-5749 - Fax: (32)3551-5749- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 02.034.968/0001-64 - Insc.Est.: 720.455616-0012 

Produto: Móveis sob Encomenda                  Diretor: José Orlando Batista Campos 

 

JOSEDER ESTOFADOS 

R. José Augusto Marcos, 1.120 - Ponte Preta - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-6269 - Fax: (32)3531-6269- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 66.487.257/0001-28 - Insc.Est.: 699.830562-0015 

Produto: Cadeira Chines/Cama                              Diretor: Sr.Joel 

 

KAIKE MÓVEIS 

Av. Raul Alves Ferreira, S/nº - Centro - Rodeiro - M.G - 36510-000 

Tel: (32)3577-1198 - Fax: (32)3577-1198- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 71.038.871/0001-42 - Insc.Est.: 563.839224-0028 

Produto: Criado/Cômoda                              Diretor: Carlos Teixeira 
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KATYARA MÓVEIS 

R. Antônio Carlos Caiafa,158 - Primavera - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-2015 - Fax: (32)3531-2015- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 02.819.283/0001-23 - Insc.Est.: 699.993038-0059 

Produto: Móveis Sob Encomenda                              Diretor: Aly Amaral Navarro 

 

L. G MÓVEIS 

R. Inconfidência, S/nº - Industrial - Rodeiro - M.G - 36510-000 

Tel: (32)3577-1360 - Fax: (32)3577-1360- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 03.159.694/0001-00 - Insc.Est.: 563.023379-0000 

Produto: Duplex de Pinus                              Diretor: Ronaldo Paschoalino Tavares 

 

L J MÓVEIS 

Av. Visconde do Rio Branco, 13 Fds – Centro – São Geraldo – MG – 36530-000 

Tel.: (32)3556-1110 – Fax: (32)3556-1110 – E.mail .: - Home Page: 

CNPJ: 01.792.254/0001-52 – Insc.Est.: 615.657.559-0081 

Produto: Racks/Estantes                                Diretor: Luiz Antônio de Lima 

 

LAMAS E TOLEDO 

Av. Pref. Paulo de T. Furtado, 580 Qd:3 - Centro - Rio Pomba - M.G - 36180-000 

Tel: (32)3571-2098 - Fax: (32)3571-2098- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 86.407.822/0001-07 - Insc.Est.: 558.882590-0098 

Produto: Rack/Mesa Telefone/Escrivaninha      Diretor: Nevilton Lamas 

 

LAN 

R. Edmar da Silva Braga, 431 - Colônia - Visc. Rio Branco - M.G - 36520-000 

Tel: (32)3551-5180 - Fax: (32)3551-5180- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 71.249.262/0001-32 - Insc.Est.: 720.158048-0008 

Produto: Colchões                              Diretor: Carlos Magno 
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LEIFER MÓVEIS 

Av. Prefeito Adolfo Nicolato, 87 fds - Centro - Rodeiro - M.G - 36510-000 

Tel: (32)3577-1214 - Fax: (32)3577-1214- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 65.212.383/0001-07 - Insc.Est.: 563.749945-0010 

Produto: Guarda-Roupa                              Diretor: Paulo Leite 

 

LEOMAR MÓVEIS 

R. José Teixeira de Abreu, 136 fds - Santa Bernadete - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3532-2512 - Fax: (32)3532-2512- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 01.270.233/0001-77 - Insc.Est.: 699.974743-0034 

Produto: Cama                              Diretor: Rosângela Pacelli Guiducci 

 

LIRAMÓVEIS 

Av. Padre Arnaldo Jansen, 60 - Santa Lúzia - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-3560 - Fax: (32)3531-3560- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 20.316.741/0001-93 - Insc.Est.: 699.261447-0039 

Produto: Armário de Cozinha                              Diretor: Sr. Onofre 

 

LOCONT MÓVEIS 

R. Márcio Nicolato, 121 Lote 4 - Industrial - Rodeiro - M.G - 36510-000 

Tel: (32)3577-1172 - Fax: (32)3577-1172- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 02.366.918/0001-84 - Insc.Est.: 56.732945-0001 

Produto: Guarda-Roupa                              Diretor: Sandro Contin Lopes 

 

M W Indústria e Comércio de Móveis Ltda 

R. José Augusto Marcos, 1.141 - Ponte Preta - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-6630 - Fax: (32)3531-6630- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 03.193.812/0001-99 - Insc.Est.: 699.024531-0026 

Produto: Cama                              Diretor: Bruno Sperandio Coelho 
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MÓVEIS AMARAL 

R. José Augusto Marcos, 1.230 - Ponte Preta - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-6600 - Fax: (32)3531-6600- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 86.650.439/0001-85 - Insc.Est.: 699.902534-0030 

Produto: Estofados                              Diretor: Gilmar Evangelista Mazola 

 

M R TUBULARES 

R. Vereador José Eugênio da Silva, 180 - Centro - São Geraldo - M.G - 36530-000 

Tel: (32)3556-1144 - Fax: (32)3556-1144- E-mail:mr@ubanet.com.br- Home-Page: 

Cnpj: 01.822.729/0001-06 - Insc.Est.: 615.700175-0001 

Produto: Mesa,Cadeira e Beliche Tubular                             Diretor: Oscar Florentino Júnior 

 

MADEMAR 

Av. Olegário Maciel, 974 - Industrial - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-6705 - Fax: (32)3531-6705- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 21.724.190/0001-60 - Insc.Est.: 699.317730-0060 

Produto: Cama                              Diretor: Jacinto Luiz Montanha 

 

MÓVEIS PRATA 

Av. Darcy Prata, 2.209 - Sossego - Piraúba - M.G - 36170-000 

Tel: (32)3573-1505 - Fax: (32)3573-1505- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 18.523.555/0001-83 - Insc.Est.: 513.408008-0012 

Produto: Móveis em Geral                              Diretor: Celso Prata 

 

MANA MÓVEIS 

R. Antônio Batista, 188/B - Centro - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3532-1066 - Fax: (32)3532-1066- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 04.118.721/0001-51 - Insc.Est.: 699.103518-0038 

Produto: Mesas/Cadeiras                              Diretor: Maria de Fátima Fontes Campos 
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MARCAN MÓVEIS 

Av. Professor Arthur N. de Medeiros, S/nº - Centro - Rodeiro - M.G - 36510-000 

Tel: (32)3577-1315 - Fax: (32)3577-1315- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 01.211.923/0001-55 - Insc.Est.: 563.971470-0090 

Produto: Cômoda/Criado                              Diretor: Marcelo Contin 

 

MARCENARIA RIO POMBA 

R. Coronel José Furtado, 131 - Centro - Rio Pomba - M.G - 36180-000 

Tel: (32)3571-1154 - Fax: (32)3571-1154- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 18.897.264/0001-55 - Insc.Est.: 558.419204-0090 

Produto: Móveis Sob Encomenda                              Diretor: Antônio Dias 

 

Maria Aparecida do Nascimento Coelho 

M C MÓVEIS 

R. Silveira M. de Melo, 78 - Carla Miranda - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3578-1349 - Fax: (32)3578-1349- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 26.399.139/0001-43 - Insc.Est.: 288.003768-0021 

Produto: Cama/Cômoda/Criado                              Diretor: Gilberto Nascimento Martins 

 

Marsel Móveis Ltda 

MARSEL MÓVEIS 

R. Antônio Batista, 188/A - Centro - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3532-4631 - Fax: (32)3532-4631- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 00.813.192/0001-55 - Insc.Est.: 699.946592-0093 

Produto: Cama                              Diretor: Ricardo Andrade Marques 

 

MÓVEIS AMATTO 

R. Giovani Biscotto, 555 - Indsutrial - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-5077 - Fax: (32)3531-5077- E-mail:amatto@uai.com.br- Home-Page: 

Cnpj: 25.336.355/0001-87 - Insc.Est.: 699.029691-0098 

Produto: Sala de Jantar                              Diretor: José Roberto Vieira 
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MÓVEIS ARQUETE 

R. José Augusto Marcos, 1.333 - Mangueira Rural - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-6659 - Fax: (32)3531-6659- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 18.788.800/0001-00 - Insc.Est.: 699.952396-0079 

Produto: Cama                              Diretor: Paulo Afonso da Silveira 

 

MÓVEIS BRAZNELO 

R. Ângelo Sperandio, 1.489 - Mangueira Rural - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-6640 - Fax: (32)3531-6640- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 00.380.678/0001-47 - Insc.Est.: 699.912772-0079 

Produto: Cama/Rack                              Diretor: Ângelo Braz Cauneto 

 

Móveis e Esquadrias J C Ltda 

R. dos Operários, 35 - Centro - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-4546 - Fax: (32)3531-4546- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 22.148.977/0001-93 - Insc.Est.: 699.521749-0087 

Produto: Móveis Sob Encomenda                              Diretor: Carlos Roberto Eulálio 

 

MÓVEIS ESTRELA 

R. Ministro Nelson Hungria, S/nº - Nossa Senhora das Graças - Rio Pomba - M.G - 36180-

000 

Tel: (32)3571-1662 - Fax: (32)3571-1662- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 19.760.495/0001-85 - Insc.Est.: 558.274121-0095 

Produto: Cômodas                              Diretor: Daniel de Paula Pereira 

 

Móveis futuro Ltda 

MÓVEIS FUTURO 

Av. Amadeu José Schiavon, 17 - Palmeira - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-7050 - Fax: (32)3531-7050- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 01.287.256/0001-94 - Insc.Est.: 699.975339-0090 

Produto: Mesa de Centro/Bicama/Mesa de Telefone     Diretor: Geraldo P. Ferreira 
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MÓVEIS JONAPA 

R. Francisco Lucas Esteves, 38 fds – N. S. das Graças - Rio Pomba - M.G - 36180-000 

Tel: (32)3571-1811 - Fax: (32)3571-1811- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 02.237.068/0001-14 - Insc.Est.: 558.725824-0036 

Produto: Cômoda                              Diretor: José Nascimento 

 

MÓVEIS LISBOA 

R. Dezenove, 126 - Vale do Ouro - Tocantins - M.G - 36505-000 

Tel: - Fax:- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 01.636.602/0001-36 - Insc.Est.: 690.336185-0093 

Produto: Salas                              Diretor: Luciano Miquelito Lisboa 

 

MÓVEIS MARFAPI 

Av. Olegário Maciel, 2.116 Galpão C - Ponte Preta - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3532-1939 - Fax: (32)3532-1939- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 01.425.301/0001-20 - Insc.Est.: 699.195529-0099 

Produto: Cômoda/Criado/Mesa de Telefone                              Diretor: Fernando Teixeira 

 

MÓVEIS MARTINS 

R. Doutor Queiroz, 114 - Centro - Rio Pomba - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3571-1622 - Fax: (32)3571-1622- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 17.323.916/0001-85 - Insc.Est.: 558.380340-0063 

Produto: Guarda-Roupa Popular                              Diretor: Sérgio Toledo Martins 

 

MATOS RIOBRANQUENSE 

Av. Zumbi dos Palmares, 327 – Vl.Aprazível - Visc. Rio Branco - M.G - 36520-000 

Tel: (32)3551-1338 - Fax: (32)3551-1338- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 04.038.250/0001-71 - Insc.Est.: 720.096546-0069 

Produto: Sala de Jantar/Linha Decorativa                     Diretor: Lúzia de Fátima 
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MÓVEIS NARC 

R. Paulo Nestor Machado, 45 - Centro - São Geraldo - M.G - 36515-000 

Tel: (32)3556-1510 - Fax: (32)3556-1510- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 03.497.771/0001-24 - Insc.Est.: 615.052461-0080 

Produto: Sala de Jantar                              Diretor: Walmir Rocha Lopes 

 

MÓVEIS NELO 

R. José Augusto Marcos, 221 fds - Ponte Preta - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-5824 - Fax: (32)3531-5824- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 01.658.843/0001-76 - Insc.Est.: 699.345863-0001 

Produto: Cama Sucupira na Cera                              Diretor: Vianelo S. Almeida 

 

MÓVEIS SANTA BERNADETE 

R. Cândido Martins Oliveira Neto, 145 - Sta Bernadete - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-6545 - Fax: (32)3531-6545- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 71.441.646/0001-52 - Insc.Est.: 699.867765-0064 

Produto: Mesa                              Diretor: José dos Santos Bosada 

 

MÓVEIS SÃO JORGE 

Av. Antônio Luiz da Silva Cruz, 84 - Centro - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3578-1475 - Fax: (32)3578-1475- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 38.603.346/0001-57 - Insc.Est.: 288.063527-0088 

Produto: Camas                              Diretor: Oswaldo Cruz 

 

Móveis Suelen Indústria Comércio Repres. Ltda 

MÓVEIS SUELEN 

R. Jurandir Peron, 159 - Agroceres - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-6518 - Fax: (32)3531-6518- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 01.130.853/0001-00 - Insc.Est.: 699.967735-0088 

Produto: Rack                              Diretor: Sérgio Baião Peixoto 
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MÓVEIS VENI 

R. Francisco Teixeira do Nascimento, S/nº - Vila Casal - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-7669 - Fax: (32)3531-7669- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 38.623.955/0001-78 - Insc.Est.: 699.661919-0070 

Produto: Móveis Decorativos                              Diretor: Pedro Paulo Pacheco 

 

MÓVEIS XOPOTÓ 

R. Dr. Ângelo Barleta, 120 - Centro - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3532-2483 - Fax: (32)3532-2483- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 86.496163/0001-22 - Insc.Est.: 699.908326-0086 

Produto: Berço                              Diretor: Ana Mª Gonçalves Machado Carvalho 

 

N. N MÓVEIS 

R. Padre Baião, 516 fds - Centro - Guidoval - M.G - 36515-000 

Tel: (32)3578-1382 - Fax: (32)3578-1382- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 21.233.622/0001-30 - Insc.Est.: 288.431228-0096 

Produto: Cadeira/Mesa                              Diretor: Norival S. Cruz 

 

N. N Peron Ltda 

N. N PERON 

R. Jurandir Peron, 500 - Agroceres - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-7218 - Fax: (32)3531-7218- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 01.414.264/0001-54 - Insc.Est.: 699.983755-0063 

Produto: Camas                              Diretor: Nilson Peron 

 

Nélio augusto Iantas - ME 

Av. Senador Levindo coelho, 1.386 - Antonina Coelho - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: - Fax:- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 04.140.381/0001-65 - Insc.Est.: 699.104563-0087 

Produto: Móveis Sob Encomenda                              Diretor: Nélio Augusto 
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MÓVEIS CAMILO 

R. djalma furtado de Campos, 81 - Ducilia Carone - Visc. Rio Branco - M.G - 36520-000 

Tel: - Fax:- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 03.879.751/0001-18 - Insc.Est.: 720.096540-0090 

Produto: Estofados                              Diretor: Nelson Camilo da Silva 

 

NOLASCO E ALVES 

R. Major Olímpio Moreira, 77 - Centro - Rio Pomba - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3571-2309 - Fax: (32)3571-2309- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 02.573.341/0001-81 - Insc.Est.: 558.742241-0091 

Produto: Cômoda                              Diretor: Carlos Roberto Nolasco 

 

O. M. M Industrial de Móveis Ltda 

MÓVEIS O. M. M 

R. Presidente Médice, 111 - São Francisco de Assis - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-5570 - Fax: (32)3531-5570- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 00.427.539/0001-21 - Insc.Est.: 699.917273-0010 

Produto: Cômoda                              Diretor: Onésio dos Santos Pereira 

 

ORLANDOMÓVEIS 

R. Santa Isabel,50 - San Rafael - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-4987 - Fax: (32)3531-4987- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 01.059.623/0001-00 - Insc.Est.: 699.961299-0015 

Produto: Mesa/sala de Jantar                              Diretor: João Batista Soares 

 

Pantera Móveis Ltda 

PANTERA MÓVEIS 

R. Rio Grande do Sul, 193 - Industrial - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-6526 - Fax: (32)3531-6526- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 70.928.577/0001-43 - Insc.Est.: 699.909676-0058 

Produto: Cama Sucupira na Cera              Diretor: Raimundo de Paula Ferreira 
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PORÃO MÓVEIS 

R. Domiciano Martins Paula, 840 - Novo Horizonte - Rodeiro - M.G - 36510-000 

Tel: (32)3577-1312 - Fax: (32)3577-1312- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 00.888.781/0001-00 - Insc.Est.: 563.952396-0097 

Produto: Estofados                              Diretor: José Carlos dos Santos 

 

R. F MÓVEIS 

Rod. Pref. Adolfo Nicolato, Km 11 - Zona Suburbana - Rodeiro - M.G - 36510-000 

Tel: (32)3577-1317 - Fax: (32)3577-1317- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 00.578.977/0001-90 - Insc.Est.: 563.929562-0068 

Produto:                              Diretor: Fábio Crispim da Silva 

 

RADICAL MÓVEIS 

R. Elias Antônio Laud, 785 Lote A - Ponte Preta - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-6670 - Fax: (32)3531-6670- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj:01.405.370/0001-71 - Insc.Est.:699.981801-0008 

Produto: Estante/Cômoda                              Diretor: Rildo Luiz Pedro Sperandio 

 

Randolfo S. Fontes & Cia Ltda 

MÓVEIS FONTES 

R. Antônio Batista, 188 - Centro - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3532-1647 - Fax: (32)3532-1647- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 25.331.976/0001-78 - Insc.Est.: 699.029608-0036 

Produto: Mesa                              Diretor: Randolfo S. Fontes Filho 

 

RIVER MÓVEIS 

R. Marieta Augusta Silva Marcos, 50 - Ponte Preta - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-6619 - Fax: (32)3531-6619- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 66.357.732/0001-41 - Insc.Est.: 699.628168-0038 

Produto: Cama                              Diretor: Rivelino Tavares Orsini 
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RODMIX MÓVEIS 

R. José Leite da Silva, 197 - Industrial - Rodeiro - M.G - 36510-000 

Tel: (32)3577-1188 - Fax: (32)3577-1188- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 02.108.097/0001-86 - Insc.Est.: 563.716782-0070 

Produto: Duplex                              Diretor: Mauro Lúcio 

 

ROSEF MÓVEIS 

Av. Olegário Maciel, 2.003 fds - Ponte Preta - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-6776 - Fax: (32)3531-6776- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 01.756.151/0001-37 - Insc.Est.: 699.651933-0008 

Produto: Duplex/Cômoda/Criado                              Diretor: João Célio Ferrari 

 

Rosileia G. Horsay 

DECORART MÓVEIS 

R. João Groppo, 555 - Inês Groppo - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-7014 - Fax: (32)3531-7014- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 00.888.798/0001-50 - Insc.Est.: 699.897150-0088 

Produto: Cômoda/Criado                              Diretor: Celmo Horsay 

 

Santa Cruz Indústria Comércio Ltda 

SANTA CRUZ MÓVEIS 

R. Tomé Borges, 111 - Nossa Senhora das Graças - Rio Pomba - M.G - 36180-000 

Tel: (32)3571-1808 - Fax: (32)3571-1808- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 64.196.025/0001-95 - Insc.Est.: 558.661198-0080 

Produto: Móveis Sob Encomenda                              Diretor: Canuto de Araújo 

 

SOMÓVEIS 

R. Projetada Três, 105 - Ponte Preta - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-6540 - Fax: (32)3531-6540- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 01.278.583/0001-80 - Insc.Est.: 699.975724-0025 

Produto: Cama /Sala de Jantar                              Diretor: José Ribeiro Soares 
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DATAMA MÓVEIS 

Av. Avelino Otoni, 248/A - Industrial - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3532-1927 - Fax: (32)3532-1927- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 03.705.574/0001-53 - Insc.Est.: 699.075960-0012 

Produto: Cadeira Chinesa/Namoradeira                              Diretor: Aloizio Talma 

 

TUBULARES ALVES E MELO 

Pça Prefeito Sid. Vieira, 03 - Centro - Guidoval - M.G - 36515-000 

Tel: (32)3578-1365 - Fax: (32)3578-1365- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 66.223.801/0001-24 - Insc.Est.: 288.762322-0098 

Produto: Móveis Tubular                              Diretor: Paulo Sérgio de Melo 

 

TUBULARES SPERANDIO 

R. José Augusto Marcos, 1.030 - Ponte Preta – Ubá – M.G- 36500-000 

Tel: (32)3532-4792 – Fax: (32)3532-4792 – E-mail: - Home-Page: 

Cnpj: 00.775.698/0001-17 – Insc.Est.: 699.947676-0092 

Produto: Móveis Tubulares                            Diretor: Hebert Sperandio 

 

TUBULARES PRIMAVERA 

R. José Leite da Silva, S/nº - Industrial - Rodeiro - M.G - 36510-000 

Tel: (32)3577-1166 - Fax: (32)3577-1166- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 86.467.370/0001-59 - Insc.Est.: 563.437109-0023 

Produto: Mesa Tubular                              Diretor: Marcelo Paiva 

 

Unieme Móveis Tubulares Ltda 

UNIEME MÓVEIS 

Av. Trajano Viana, 10 - Vila Trajano - Guidoval - M.G - 36515-000 

Tel: (32)3578-1432 - Fax: (32)3578-1432- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 22.097.000/0001-94 - Insc.Est.: 288.501884-0048 

Produto: Mesa Tubular                              Diretor: José Barreto 
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V. F Móveis Indústria Comércio Ltda 

V. F Móveis 

R. Marieta Augusta Silva Marcos, 181/A - Ponte Preta - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-4616 - Fax: (32)3531-4616- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 03.371.800/0001-07 - Insc.Est.: 699.045815-0042 

Produto: Cama Sucupira na Cera                              Diretor: Wantuil Ferreira 

 

WAPADI 

R. Capitão Teixeira Pinto, 116 - Centro - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3532-4395 - Fax: (32)3532-4395- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 42.973.859/0001-27 - Insc.Est.: 699.830556-0039 

Produto: Estofados                              Diretor: Maria das Graças Riguetti 

 

WILSON MÓVEIS 

R. Vereador Mário Magalhães, 91 - Rosário - Rio Pomba - M.G - 36180-000 

Tel: (32)3571-2708 - Fax: (32)3571-2708- E-mail:- Home-Page: 

Cnpj: 03.888.847/0001-42 - Insc.Est.: 558.004495-0010 

Produto: Móveis Sob Encomenda                              Diretor: Wilson Rodrigues Correia 

 

Zilda Peixoto Vidigal 

Laís decorações 

Rod. Ubá - Guidoval, km 105 fds - Ubá - M.G - 36500-000 

Tel: (32)3531-1523 - Fax: (32)3531-1523- E-mail:laramov@estaminas.com.br-  

Cnpj: 01.711.388/0001-00 - Insc.Est.: 699.560408-0036 

Produto: Cadeiras/Cristaleira/Bar de Canto        Diretor: Romeu Peixoto Vidigal 
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10.3. Anexo III 

 
 

Relação de Empresas Associadas ao Intersind 

 

ALL MÓVEIS 

R. Francisco Teixeira de Abreu  901 - Palmeiras - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.:  (32)3532.3744 - Fax: (32)3532.3744 - E-mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 02.625.876/0001-59 - Insc.Est.: 699.02394800-98 

Produto: Estofados     Diretor: Alessandra Silveira Carneiro 

 

Almar Ind. e Com. de Estofados Ltda. 

ESTOFART 

R. José Augusto Marcos 1.400 -  Ponte Preta - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531.6551 - Fax: (32)3531.6551 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 65.294.340/0001-18 - Insc.Est.: 699.755.229-0088 

Produto: Estofados     Diretor: Haroldo Magalhães de Almeida 

 

Art' Cama Ind. e Com. de Móveis Ltda. 

ART' CAMA 

 R. João Sperandio  s/nº - Ponte Preta - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3532-3414 - Fax: (32)3532-3414 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 01.917.035/0001-52 - Insc.Est.: 699.699.680-0010 

Produto: Cama/Estofados             Diretor: José Paulo Longo Sampaio 

 

Bianchi Ind. e Com. de Móveis Ltda. 

BIANCHI MÓVEIS 

R. Florência de Souza 70 - Triângulo - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531-3185 - Fax: (32)3531-3185  

E.mail.: bianchi@bianchi.ind.br - Home Page: www.bianchi.indi.br 

CNPJ: 22.417.935/0001-00 - Insc.Est.: 699.521.826-0042 

Produto: Duplex/Cômodas/Criados     Diretor: Célio Luíz Bianchi 
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BOARETO & SILVA 

Rod. MG 265  Km 04 s/nº  - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531-2211 - Fax: (32)3531-2211 - E.mail.: boareto@net.em.com.br -  

CNPJ: 17.762.154/0001-13 - Insc.Est.: 699.147.278-0024 

Produto: Duplex/Estofados     Diretor: Vicente Teixeira da Silva 

 

Carioca Móveis Ind. Comércio Ltda. 

CARIOCA MÓVEIS 

Rod. Prefeito Adolfo Nicolato s/nº - Industrial - Rodeiro - MG - 36510-000 

Tel.: (32)3577-1213 - Fax: (32)3577-1213 - E.mail.: cariocan@uai.com.br -  

CNPJ: 23.332.315/0001-31 - Insc.Est.: 563.554.715-0024 

Produto: Duplex     Diretor: Oscar Gomes de Oliveira 

 

Cedrus Movelaria EPP. 

CEDRUS MOVELARIA 

R. Alameda das Hortências 200 - Cidade Jardim - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531-1718 - Fax: (32)3531-1718 - E.mail.: cedrus@.com.br - Home Page:  

CNPJ: 02.894.966/0001-45 - Insc.Est.: 699.016.435-0060 

Produto: Salas de Jantar     Diretor: Fernando Antônio Flôres 

 

CEL MÓVEIS 

R. Agradionor Martins Jales, 111 – Vila Aprazível – Visc.R.Branco – MG – 36520-000 

Tel.: (32)3551-2319 – Fax: (32)3551-2319 – E.mail: - Home-Page: 

CNPJ: 03.374.454/0001-10 – Insc.Est.: 720.042.041-0039 

Produto: Salas de Jantar                                           Diretor: Leonardo Anacleto Lopes 

  

CENTRAL CAMAS 

R. José Augusto Marcos 950 - Ponte Preta - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531-4713 - Fax: (32)3531-4713 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 03.719.708/0001-95 - Insc.Est.: 699.071.601-0051 

Produto: Camas     Diretor: Darci Teixeira Feital 
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MÓVEIS LOPAS 

Rod. Pref. Adolfo Nicolatto Km 10  - Rodeiro - MG - 36510-000 

Tel.: (32)3577-1224 - Fax: (32)3577-1224 - E.mail:minlopas@estaminas.com.br   

CNPJ: 21.473.590/0001-40 - Insc.Est.: 563.380.443-0010 

Produto: Dormitório     Diretor: Augusto Lopes Moreira 

 

CORBELLI E PEREIRA 

Sítio Côrrego Alegre s/nº  CP 1034 - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3532-3842 - Fax: (32)3532-3842 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 86.509.734/0001-16 - Insc.Est.: 699.889.847-0069 

Produto: Móveis Cozinha/Banheiro   Diretor: Luiz Pereira da Cruz 

 

Dalbianco Ind. e Com. Móveis de  Madeira Ltda.  

Rod. MG 285 KM 55 - Piraúba - MG - 36170-000 

Tel.: (32)3573-1300 - Fax: (32)3573-1300 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 17.456.047/0001-67 - Insc.Est.: 513.378.309-0096 

Produto: Duplex     Diretor: Dalmo Dal Bianco Lamas 

 

MAGUIMÓVEIS 

R. Giovani Biscotto 271 - Industrial - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3532-1082 - Fax: (32)3532-1082 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 01.856.132/0001-32 - Insc.Est.: 699.722.280-0015 

Produto: Estofados     Diretor: Daniel Paiva de Magalhães 

 

FAKTA MÓVEIS 

Av. Olegário Maciel - 1479 Industrial - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531-4100 - Fax: (32)3531-4009 - E.mail.: fakta@estaminas.com.br -   

CNPJ: 02.807.086/0001-94 - Insc.Est.: 699.992.473-0051 

Produto: Dormitório     Diretor: Victor Penna Costa 
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GILJAN MÓVIES 

R. Marcio Nicolato s/nº  - Rodeiro - MG - 36510-000 

Tel.: (32)3577-1285 - Fax: (32)3577-1285 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 86.591.468/0001-13 - Insc.Est.: 563.900.948-0009 

Produto: Duplex     Diretor: José Carlos Teixeira 

 

GLAUCELAR MÓVEIS 

Rua B, 122 B. Agostinho Salles Amato - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3532-1452 - Fax: (32)3532-1452 - E.mail.: glaucela@uai.com.br -  

CNPJ: 00.831.504/0001-53 - Insc.Est.: 699.950.103-0080 

Produto: Duplex     Diretor: Sebastião César Baldez 

 

GVEL MÓVEIS 

Av. Juscelino Kubstchek 2.299 - Santana - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531-2049 - Fax: (32)3531-2049 - E.mail.: gvel@achei.com.br - Home Page:  

CNPJ: 02.022.330/0001-03 - Insc.Est.: 699.706.201-0070 

Produto: Barzinho/Cômodas/Dormitório        Diretor: Elineia Thinassi Basilio 

 

HONÓRIO MÓVEIS 

R. Francisco Teixeira Nascimento 129 -  Vila Casal - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531.4263 - Fax: (32)3531.4263 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 23.122.468/0001-54 - Insc.Est.: 699.538.751-0054 

Produto: Sala de Jantar    Diretor: Luiz Claúdio Honório 

 

IMOP-Indústria de Móveis Paschoalino Ltda. 

Av. Senador Levindo Coelho 300 -  Santa Alice - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531.4170 - Fax: (32)3531.4170 - E.mail.: imop@ubanet.com.br -  

CNPJ: 25.721.960/0001-71 - Insc.Est.: 699.628.076-0089 

Produto: Dormitórios     Diretor: Domingos Célio Paschoalino 
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IRMÃOS LEMES 

Av. Antônio Luíz da Silva Cruz 68 - Pedra Branca - Guidoval /Ubá - MG - 36515-000 

Tel.: (32)3578-1410 - Fax: (32)3578-1419 - E.mail.: lsmoveis@uai.com.br -   

CNPJ: 01.161.533/0001-18 - Insc.Est.: 288.970.655-0003 

Produto: Estofados/Duplex/Tubular  Diretor: Marciano Lemes da Silva 

 

QUINEMÓVEIS 

Est. Capoeirinha Km 01 Sítio Posto Grande - Guidoval - MG - 36515-000 

Tel.: (32)3578-1273 - Fax: (32)3578-1273 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 01.610.911/0001-01 - Insc.Est.: 288.329.147-0060 

Produto: Camas     Diretor: Fábio Vital Quinelato 

 

MÓVEIS ATLAS 

R. Maurício Baião Gazolla  140 - Vila Casal - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531-7168 - Fax: (32)3531-7150 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 17.760.125/0001-12 - Insc.Est.: 699.114.597-0041 

Produto: Dormitórios/Duplex/Cômodas/Criados  Diretor: Sérgio Martins Pacheco 

 

MÓVEIS AÚSTRIA 

R. Onze 207 - Colina Jd. Glória - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531-3477 - Fax: (32)3531-3477 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 03.082.194/0001-00 - Insc.Est.: 699.044.283-0065 

Produto: Sala de Jantar    Diretor: Luiz Felipe Pomim Pereira 

 

MÓVEIS TRADIÇÃO 

R. Projetada s/nº -  Palmeiras - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531-7001 - Fax: (32)3531-7001 - E.mail.: mtradic@uai.com.br - Home Page:  

CNPJ: 25.902.727/0001-95 - Insc.Est.: 699.628.173-0035 

Produto: Camas/Estantes/Salas de Jantar  Diretor: Osmar Massardi 
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MÓVEIS MASSARDI  

R. Francisco da Costa Barros, 113 - São João - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531-5978 - Fax: (32)3531-5978 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 01.949.468/0001-90 - Insc.Est.: 699.700.633-0072 

Produto: Cômoda/Rouperinho/Sala    Diretor: Ademir Massardi 

 

MÓVEIS APOLO 

Av. Ex. Combatentes 2600 - Laurindo de Castro - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3539.4322 - Fax: (32)3531.4401 - E.mail.: mapolo@apolo.ind.br -  

CNPJ: 25.339.003/0001-85 - Insc.Est.: 699.029.549-0095 

Produto: Dormitórios/Sala de Jantar    Diretor: Generoso Carneiro Neto 

 

MÓVEIS EUROPA 

R. Projetada A, 100 - Talma - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531-5482 - Fax: (32)3531-5482 - E.mail.: meuropa@uai.com.br -   

CNPJ: 25.777.392/0001-20 - Insc.Est.: 699.628.103-0009 

Produto: Cômoda/Criado     Diretor: Nilton Coeli Filho 

 

MÓVEIS FELIPE 

R. Jurandir Peron 213 - Agroceres - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531-5532 - Fax: (32)3531-5532 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 86.579.877/0001-02 - Insc.Est.: 699.897.906-0006 

Produto: Camas     Diretor: Onofre Amaro Felipe 

 

MÓVEIS FERRARI 

R. Pedro Menino 90 - Vila Regina - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531-7224 - Fax: (32)3531-7224 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 86.646.122/0001-75 - Insc.Est.: 699.928.805-0075 

Produto: Estofados     Diretor: Generoso Carneiro Neto 
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MÓVEIS GAZOLLA 

Av. Marechal Floriano Peixoto s/nº Vila Casal - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531-7066 - Fax: (32)3531-7066 - E.mail.: gazolla.uba@bol.com.br -  

CNPJ: 21.334.909/0001-56 - Insc.Est.: 699.298.853-0090 

Produto: Estante/Rack     Diretor: Rogério Gonçalves Gazolla 

 

MÓVEIS PLAMA 

R. Professor João Batista Santiago - 170 - Rio Pomba - MG - 36180-000 

Tel.: (32)3571-1716 - Fax: (32)3571-1716 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 17.744.004/0001-87 - Insc.Est.: 558.117.683-0098 

Produto: Duplex     Diretor: Joaquim 

 

MÓVEIS RUFATO 

R. Marcio Nicolato 100 – Centro - Rodeiro - MG - 36510-000 

Tel.: (32)3577-1188 - Fax: (32)3577-1151 - E.mail:rufato@moveisrufato.com.br   

CNPJ: 70.991.039/0001-01 - Insc.Est.: 563.836.053-0080 

Produto: Duplex     Diretor: Célio Rufato 

 

MÓVEIS SATÉLITE 

Av. Dr. Domingos Peluso 450 - Vila Regina - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531-3184 - Fax: (32)3532-4379 - E.mail.: satelite@net.em.com.br  

CNPJ: 20.958.203/0001-00 - Insc.Est.: 699.463.229-0014 

Produto: Salas de Jantar     Diretor: Luíz Fernando Arquete 

 

MÓVEIS SATURNO 

Estrada Ubá - Ligação 1500 -  Zona Rural - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531-7022 - Fax: (32)3531-7022 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 23.992.704/0001-93 - Insc.Est.: 699.538.844-0084 

Produto: Dormitório/Estantes     Diretor: João Batista Costa 
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J. R. MÓVEIS 

R. José Alves de Freitas 528 - Carla Miranda - Guidoval - MG - 36515-000 

Tel.: (32)3578-1344 - Fax: (32)3578-1344 - E.mail.: uniao@ubanet.com.br  

CNPJ: 22.111.967/0001-83 - Insc.Est.: 288.500.324-0023 

Produto: Camas/Cômodas/Criados    Diretor: Rogério Vieira Pereira 

 

TEIXEIRA PINTO 

Rua Celina Micheriff  Vieira - 100 - Palmeiras - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531-2248 - Fax: (32)3531-2248 - E.mail.: itpinto@estaminas.com.br -  

CNPJ: 25.331.067/0001-30 - Insc.Est.: 699.029.686-0090 

Produto: Duplex     Diretor: Laura Maria R. Teixeira Pinto 

 

ITATIAIA MÓVEIS S.A. 

Av. Padre Arnaldo Jansen 1325 - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3539-1311 - Fax: (32)3531-4741 - E.mail.: lincoln@itatiaia.ind.br -  

CNPJ: 25.331.521/0001-52 - Insc.Est.: 699.029.713-0010 

Produto: Móveis de Cozinhas    Diretor: Lincoln César Penna Costa 

 

JANDIR MÓVEIS 

Rua Sebastião Martins de Paiva, 175 – Centro – Rodeiro – MG – 36510-000 

Tel.: (32)3577-1274 – Fax: (32)3577-1274  

CNPJ:02.845.668/0001-65 – Insc.Est.:563.000.076-0094 

Produto: Dormitórios                                                           Diretor: Pergiani 

   

J.C. MÓVEIS 

Rua José Augusto Marcos 858 - Ponte Preta - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531.6704 - Fax: (32)3531.6704 - E.mail.: jcmoveis@estaminas.com.br   

CNPJ: 41.807.256/0001-92 - Insc.Est.: 699.792.845-0060 

Produto: Armários/rackr     Diretor: Lindisséia Candian Silva 
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J.E. MÓVEIS 

Rua Antiga Estrada Ubá - Guidoval S/nº Aeroporto - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531.6792 - Fax: (32)3531.6792 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 23.797.160/0001-09 - Insc.Est.: 699.538.804-0027 

Produto: Estofados     Diretor: José Claudio Bráz 

 

JORMANE Ind. e Com. de Móveis Ltda. 

Rua Marcio Nicolato 116/125  Industrial - Rodeiro - MG - 36510-000 

Tel.: (32)3577.1101 - Fax: (32)3577.1306 - E.mail.: jormane@ubanet.com.br  

CNPJ: 66.354.887/0001-24 - Insc.Est.: 563.584.049-000 

Produto: Duplex     Diretor: Jorge Luíz T. de Mendonça 

 

JOSANDRO Móveis Ltda. 

Antiga Estrada Ubá-Guidoval KM 05 Zona Rural - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531.6709 - Fax: (32)3531.6709 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 25.486.754/0001-24 - Insc.Est.: 699.588.959-0038 

Produto: Duplex/Estantes     Diretor: José Dorigueto 

 

JOSEART Ind. e Com. de Móveis Ltda. 

Rua Antônio Damasio  710 - Patrimonio - Tocantins - MG - 36505-000 

Tel.: (32)3574.1391 - Fax: (32)3574.1391 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 25.186.404/0001-42 - Insc.Est.: 699.549.667-0095 

Produto: Duplex     Diretor: Wanderlei Ferreira Gonçalves 

 

KARMÓVEIS 

Rua Francisco de Paulo Ribeiro 433 - São Domingos - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531.3552 - Fax: (32)3531.3552 - E.mail.: karmov@ubanet.com.br  

CNPJ: 38.531.133/0001-67 - Insc.Est.: 699.661.878-0052 

Produto: Estofados     Diretor: Marlúcia Teixeira Henriques 
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LANES MÓVEIS 

Rod. Prefeito Adolfo Nicolato s/nº - Industrial - Rodeiro - MG - 36510-000 

Tel.: (32)3577.1121 - Fax: (32)3577.1121 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 02.819.283/0001-23 - Insc.Est.: 699.993.038-0059 

Produto:      Diretor: Onidlag Contin Lanes 

 

LARA MÓVEIS 

Rod. Ubá-Guidoval Km 0.5 - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531.1523 - Fax: (32)3531.1523 - CNPJ: 25.927.658/0001-74 – 

 Insc.Est.: 699.628.184-0000 

Produto: Estofados     Diretor: Romeu Peixoto Vidigal 

 

LOURO MÓVEIS 

Rua José Gualberto de Melo 214 - Industrial - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3532.4011 - Fax: (32)3532.4011 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 86.366.853/0001-67 - Insc.Est.: 699.878.425-0043 

Produto: Cômodas/Quadro Girat    Diretor: Odilon Teixeira Filho 

 

LUFFER ESTOFADOS 

Rua Ezequiel Moreira de Abreu 126 - São Domingos - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531.4592 - Fax: (32)3531.4592 -  

CNPJ: 004.877.502/0001-99 - Insc.Est.: 699.927.189-0075 

Produto: Estofados     Diretor: Nilson dos Santos Fernandes 

 

M.C. MÓVEIS 

Av. Juscelino Kubischek s/º - Cidade Jadim - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531.1458 - Fax: (32)3531.1458 - E.mail.: sartori@uai.com.br - Home Page:  

CNPJ: 21.574.561/0001-74 - Insc.Est.: 699.463.297-0082 

Produto: Estantes/Salas de jantar     Diretor: Valtencir Miquelito 
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MADEIRART 

Av. Francisco Teixeira Nascimento 119 - Vila Casal - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531.5488 - Fax: (32)3531.5488 - E.mail.: maderart@ubanet.com.br 

CNPJ: 23.755.945/0001-19 - Insc.Est.: 699.538.782-0002 

Produto: Rack/Escrivaninhas     Diretor: Silas Carneiro Costa 

 

MADEMARQUES 

Av. Domitila Castanõn  665 - Eldorado - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531.7557 - Fax: (32)3531.7557 - E.mail.: mademov@uai.com.br -  

CNPJ: 25.760.786/0001-76 - Insc.Est.: 699.628.095-0082 

Produto: Estantes/Duplex/Rack                  Diretor: Frederico Andrade Marques 

 

MADEMÓVEIS 

Rua José Antônio Lamarca 80 - Cruzeiro - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531.3611 - Fax: (32)3531.3611 - E.mail.: mademov@net.com.br  

CNPJ: 18.996.066/0001-49 - Insc.Est.: 699.185.814-0070 

Produto: Dormitórios/Duplex    Diretor: Alexandre Vidal Assad 

 

MADEMELO'S MÓVEIS 

Rua Padre Baião 851 - Centro - Guidoval - MG - 36515-000 

Tel.: (32)3578.1365 - Fax: (32)3578.1365 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 02.224.182/0001-00 - Insc.Est.: 288.722.824-0030 

Produto: Móveis Tubulares     Diretor: Cláudio Henrique de Melo 

 

ESTOFAMARQUES 

Av. Jesus Brandão 80 - San Rafael - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531.4262 - Fax: (32)3531.4262 - E.mail.: estofamarques@ubanet.com.br   

CNPJ: 01.277.665/0001-00 - Insc.Est.: 699.976.526-0005 

Produto: Estofados    Diretor: Maria de Lurdes Migliorini Marques 
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IDEAL MÓVEIS 

Rua José Augusto Marcos, 320  -Ponte Preta - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531.8556  -CNPJ: 86.640.570/0001-61 - Insc.Est.: 699.904.016-0098 

Produto: Estantes     Diretor: Osmar Massardi 

 

MAVAL Móveis e Transporte Ltda. 

Sítio Côrrego Alegre - Trevo Ubá/Rodeiro - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531.4312 - Fax: (32)3531.4312 - E.mail.: maval@ubanet.com.br   

CNPJ: 02.443.500/0001-23 - Insc.Est.: 699.736.184-0091 

Produto: Rack     Diretor: Afonso Magalhães Corbelli 

 

MIKAELA Móveis Ltda. 

Estrada da Barrinha s/nº - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531.2395 - Fax: (32)3531.2395 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 86.615.630/000196 - Insc.Est.: 699.907.386-0030 

Produto: Duplex/Cômodas/Criados    Diretor: Heloísa de Castro Marques 

 

MODECOR 

Rua José Rodrigues Marques 675 - Vargia - Tocantins - MG - 36505-000 

Tel.: (32)3574.1140 - Fax: (32)3574.1035 - E.mail.: modecor@modecor.com.br - CNPJ: 

41.755.901/0001-70 - Insc.Est.: 690.789.543-0014 

Produto: Móveis Tubulares     Diretor: Michel Henriques Pires 

 

MOMARTINS 

Rua Dr. Queiróz 128 - Centro - Rio Pomba - MG - 36180-000 

Tel.: (32)3571.1622 - Fax: (32)3571.1622 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 17.323.916/0001-85 - Insc.Est.: 558.380.340-0063 

Produto: Duplex     Diretor: Cesar Toledo Martins 
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BOM PASTOR 

Rua Edimar da Silva Braga 431 - Colônia - Visconde do Rio Branco  - MG - 36520-000 

Tel.: (32)3551.6180 - Fax: (32)3551.6180 - E.mail.: bompastor@konet.com.br -  

CNPJ: 01.610.917/0001-70 - Insc.Est.: 720.330.254-0032 

Produto: Dormitórios/Estantes/Cômodas/Criados     Diretor: Osmar de Oliveira Schiavon 

 

MÓVEIS BETTIO 

Rua Celina Micherif Vieira 263 - Palmeiras - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531.4971 - Fax: (32)3531.4971 - E.mail.: mbettio@uai.com.br - Home Page:  

CNPJ: 21.997.010/0001-13 - Insc.Est.: 699.501.898-0076 

Produto: Duplex/Cômodas/Criados    Diretor: Antônio Teixeira Bettio 

 

MÓVEIS DEL REY 

Av. Ex. Combatentes 1333 Rod. Ubá/JF - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531.3655 - Fax: (32)3531.3655 -  

CNPJ: 21.505.409/0001-30 - Insc.Est.: 699.137.308-0091 

Produto: Camas/bares/salas de jantar  Diretor: Artênio Teixeira Soares 

 

MÓVEIS H. J. LTDA 

Rua Antônio Amato, 100 - Industrial - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531-4689 - Fax: (32)3531-4689 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 03.697.910/0001-63 - Insc.Est.: 699.069.851-0000 

Produto: Duplex     Diretor: Heloísa Teixeira Parma 

 

MÓVEIS  H.M. 

Praça Francisco Parma 130 - Industrial - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531.4689 - Fax: (32)3531.4689 - E.mail.: hmltda@uai.com.br - Home Page:  

CNPJ: 17.760.257/0001-44 - Insc.Est.: 699.116.214-0043 

Produto: Duplex     Diretor: Martinha Angela Amatto Parma 
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MÓVEIS INSULAR 

Rua Cira Gomes Saraiva 220 - Distrito Industrial  - Visc.Rio Branco - MG - 36520-000 

Tel.: (32)3551.6200 - Fax: (32)9975.0752 - E.mail.: insular@konet.com.br -  

 CNPJ: 00.410.363/0001-03 - Insc.Est.: 720.920.112-0092 

Produto: Estofados     Diretor: Marcio de Lucca Cardoso 

 

MÓVEIS JOMAQ 

Rua Antônio Amato  130m- Industrial - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3799.5601 - Fax:  - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 01.466.033/0001-94 - Insc.Est.: 699.193.913-0074 

Produto: Duplex     Diretor: Ana Cláudia Lopes Q. Braga 

 

MÓVEIS JOSEP 

Rua Ezequiel Moreira de Abreu 134/A - São Domingos - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531.7674 - Fax: (32)3531.7674  - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 00.786.692/0001-45 - Insc.Est.: 699.943.531-0009 

Produto: Camas     Diretor: José Carlos Ribeiro 

 

MÓVEIS LAINE 

Rua B - 531 Bairro Sant'Ana - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32)3531.2977 - Fax: (32)3531.2977 - E.mail.: mlaine@ubanet.com.br  

CNPJ: 17.994.881/0001-29 - Insc.Est.: 699.232.598-0097 

Produto: Cômodas     Diretor: Gilson Gomes 

 

MATOS E LOPES 

R. Alberto Francisco Antoniol s/nº - Vl. Aprazivel – V. do R. Branco - MG - 36520-000 

Tel.: (32)3551.1338 - Fax: (32)3551.1338 - E.mail.: moveisml@konet.com.br -  

CNPJ: 00.725.482/0001-47 - Insc.Est.: 720.965.918-0052 

Produto: Cadeiras/Salas de Jantar/Mesa Centro Diretor: Edilberto Rodrigues de Matos 
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MÓVEIS MOREIRA 

Av. José de Assis Vieira s/nº - Jardim América CP.  70 - Rio Pomba - MG - 36180-000 

Tel.: (32) 3571.2000 - Fax: (32) 3571.2000  - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 24.260.002/0001-88 - Insc.Est.: 558.069.500-0036 

Produto: Cômodas/Berços/Escrivaninhas   Diretor: Manoel Dias Moreira 

 

MÓVEIS NOVELLI 

Rua Vargem da Grama, 1.530 - Grama - Tocantins- MG – 36512-000 

Tel.: (32) 3574-1166 - Fax: (32) 3574-1166 - E.mail.: novelli@novelli.ind.br  

CNPJ: 21.989.876/0001-82 - Insc.Est.: 699.601.836-0078 

Produto: Duplex/Cômodas     Diretor: Antônio Carlos Moreira 

 

MÓVEIS NOVO HORIZONTE 

Rua Maestro João Ernesto 53/132 - Industrial - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32) 3531.5546 - Fax: (32) 3531.5546 - E.mail.: nhorizon@uai.com.br  

CNPJ: 19.672.054/0001-21 - Insc.Est.: 699.261.341-0083 

Produto: Duplex     Diretor: Moysés Peron 

 

MÓVEIS NYRRON 

Av. Ex. Combatentes 332 - Rod. Ubá/JF - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32) 3531.1032 - Fax: (32) 3531.1032  - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 64.242.207/0001-22 - Insc.Est.: 699.661.992-0044 

Produto: Estofados     Diretor: Odília Fernandes Magalhães 

 

MÓVEIS PERINI 

Rua Antônio Rocha 200 - Santa Alice - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32) 3531.1575 - Fax: (32) 3531.2452 - E.mail.: rubaltda@uai.com.br - Home Page:  

CNPJ: 86.630.712/0001-00 - Insc.Est.: 699.901.773-0088 

Produto: Estantes     Diretor: José Perim Filho 
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MÓVEIS PLANALTO 

Rua Capitão Antônio Ribeiro 123 - Centro - Guidoval - MG - 36515-000 

Tel.: (32) 3578.1395 - Fax: (32) 3578.1395  - E.mail.: planalto@planalto.ind.br -  

CNPJ: 23.897.929/0001-60 - Insc.Est.: 288.532.676-0070 

Produto: Camas     Diretor: Vicente de Paula D. Oliveira 

 

MÓVEIS SAMPAR 

Pça. Francisco Parma 52 - Industrial - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32) 3532.1693 - Fax: (32) 3532.1693 - E.mail.: sampar@ubanet.com.br -  

CNPJ: 41.932.005/0001-30 - Insc.Est.: 699.801.480-0017 

Produto: Cômodas/Criados     Diretor: Sandro Meirele Baião 

 

MÓVEIS SINGULANE 

Rua Giovani Biscotto 125 - Industrial - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32) 3532.1562 - Fax: (32) 3532.1562 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 18.532.507/0001-51 - Insc.Est.: 699.029.634-0097 

Produto: Dormitórios/Sala de Jantar/Estantes/Cômodas  Diretor: Maurício Singulane 

 

MÓVEIS TIGRÃO 

Rod. Ubá/Guidoval Km. 0.5 - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32) 3531.6615 - Fax: (32) 3531.6615  - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 00.327.477/0001-86 - Insc.Est.: 699.908.327-0065 

Produto: Camas     Diretor: Gerson Bianchi 

 

MÓVEIS W.W. 

Rua Prefeito João Vicente Ferreira 563 - São Geraldo - MG - 36530-000 

Tel.: (32) 3556.1377 - Fax: (32) 3556.1377 - E.mail.: ww@ubanet.com.br - Home Page:  

CNPJ: 03.004.495/0001-15 - Insc.Est.: 615.494.969-0086 

Produto: Móveis Tubulares     Diretor: Walmir Rocha Lopes 
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MÓVEIS LUDLAR 

Av. Olegário Maciel 2098 - Industrial - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32) 3531.6699 - Fax: (32) 3531.6699 - E.mail.: ludlar@uai.com.br - Home Page:  

CNPJ: 18.998.336/0001-50 - Insc.Est.: 699.232.544-0033 

Produto: Duplex/Cômodas/Criados    Diretor: Onofre dos Santos Oliveira 

 

MÓVEIS PALMEIRA 

Rua Alencar Carneiro Viana 156 - Vitória - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32) 3531.2077 - Fax: (32) 3531.2077  - E.mail.: movpalme@palmeira.com.br - 

CNPJ: 20.354.981/0001-82 - Insc.Est.: 699.209.834-0096 

Produto: Duplex     Diretor: Robério Teixeira da Silva 

 

PAOLIANA 

Av. Prefeito Adolfo Nicolato 121 - Centro - Rodeiro - MG - 36510-000 

Tel.: (32) 3577.1203 - Fax: (32) 3577.1206 - E.mail.: paoliana@ubanet.com.br -  

CNPJ: 19.986.116/0001-70 - Insc.Est.: 563.430.343-0035 

Produto: Estofados     Diretor: José Rufato 

 

PAROPAS 

Rua Luíz Bigona 500 - Louriçal - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32) 3531.3444 - Fax: (32) 3531.3444 - E.mail.: paropas@uai.com.br - Home Page:  

CNPJ: 21.786.793/0001-96 - Insc.Est.: 699.298.873-0072 

Produto: Colchões/Estofados    Diretor: Paulo Roberto Paschoalino 

Classificação: 70%  Média Empresa 

 

REISMÓVEIS 

Ria Engenheiro Manoel Gonçalves Coelho 33 - Industrial - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32) 3531.5039 - CNPJ: 25.684.986/0001-97 - Insc.Est.: 699.628.070-0019 

Produto: Duplex     Diretor: Leônidas Reis Câncio 
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RONDOMÓVEIS 

Rua Vereador Eugênio José Coutinho 200 - Centro - São Geraldo  - MG - 36530-000 

Tel.: (32)3556.1368 - Fax: (32)3556.1368 - E.mail.: rondomoveis@ubanet.com.br   

CNPJ: 41.744.251/0001-68 - Insc.Est.: 615.787.964-0039 

Produto: Estofados     Diretor:Edna Aparecida C. Mariano 

 

ROSSIMEN 

Av. Olegário Maciel 2020 - Industrial - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32) 3531.4641 - Fax: (32) 3531.4641 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 01.338.694/0001-34 - Insc.Est.: 699.344.832-0070 

Produto: Cozinha Planejada     Diretor: Bruno Lucas Mendes 

 

SAT.  ESTOFADOS 

Av. Dr. Domingos Peliuso 550 - Mangueiras - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32) 3531.7039 - Fax: (32) 3531.7039  - E.mail.: satnet@uai.com.br - Home Page:  

CNPJ: 86.545.258/0001-99 - Insc.Est.: 699.893.857-0093 

Produto: Estofados     Diretor: Maria Ines Arquete 

 

SIER MÓVEIS 

Rua Luíz Bigonha 478 - Louriçal - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32) 3531.4903 - Fax: (32) 3531.4903 - E.mail.: sier@estaminas.com.br -  

CNPJ: 38.705.406/0001-42 - Insc.Est.: 699.661.984-0016 

Produto: Salas de Jantar/Armários/Cozinhas   Diretor: Ismael Reis 

 

SONY MÓVEIS 

Rua Silveira Martins de Melo 2 a 18 Carla Miranda - Guidoval - MG - 36515-000 

Tel.: (32) 3578.1318 - Fax: (32) 3578.1318  - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 02.894.963/0001-01 - Insc.Est.: 288.002.453-0026 

Produto: Mesas de Telefone/Rack     Diretor: Joseli Rodrigues 
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SOUZALAR 

Av. Olegário Maciel 1757 - Industrial - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32) 3531.5855 - Fax: (32) 3531.5855  - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 66.309.063/0001-32 - Insc.Est.: 699.767.960-0047 

Produto: Armários     Diretor: Geraldo Magela de Souza Lima 

 

T.J. MÓVEIS 

Rua Elias Antônio Laud 41 - Ponte Preta - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32) 3531.6661 - Fax: (32) 3531.6661  - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 71.137.624/0001-01 - Insc.Est.: 699.842.663-0038 

Produto: Estantes/Racks     Diretor: João Batista Laud Teixeira 

 

TCIL Móveis Ltda. 

Rodovia Ubá -  Guidoval s/nº  KM 1 - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32) 3531.6673 - Fax: (32) 3531.6673 - E.mail.: tcil@ubanet.com.br - Home Page:  

CNPJ: 38.542.932/0001-39 - Insc.Est.: 699.538.872-0095 

Produto: Camas     Diretor: Delfim de Souza Teixeira 

 

TOP MÓVEIS 

R.Francisco Teixeira de Abreu 149 Palmeiras - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32) 3531.4860 - Fax: (32) 3531.4860 - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 00.562.598/0001-02 - Insc.Est.:  

Produto: Cadeiras decorativas     Diretor: Elipcio Pizziolo 

 

UBAKAMA 

Av. Senador Levindo Coelho 1146 - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32) 3531.8686 - Fax: (32) 3531.8686  - E.mail.: ubakama@zipmail.com.br -   

CNPJ: 01.161.534/0001-62 - Insc.Est.: 699.968.759-0073 

Produto: Camas/Cômodas/Criado     Diretor: Orestes Cruz Júnior 
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UNIERRE 

Rodovia MGT 120  - KM 8 CP: 1043  - Ubá/Guidoval - MG - 36500-000 

Tel.: (32) 3531.6733 - Fax: (32) 3531.6733  - E.mail.: unierre@uai.com.br - Home Page:  

CNPJ: 22.097.000/0001-94 - Insc.Est.: 288.501.884-0048 

Produto: Camas     Diretor: José de Oliveira Reis 

 

VALDEMÓVEIS 

Av. José Augusto Marcos 1065 - Ponte Preta - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32) 3531.6681 - Fax: (32) 3531.6681  - E.mail.:  - Home Page:  

CNPJ: 64.359.235/0001-57 - Insc.Est.: 699.588.953-0060 

Produto: Racks     Diretor: Valdeli da Cunha Tavares 

 

VALVERDE 

R. Domingos Ferro 13 - Industrial - Ubá - MG - 36500-000 

Tel.: (32) 3532.3347 - Fax: (32) 3532.3347 - E.mail.: valverde@valverde.com.br -  

CNPJ: 25.474.875/0001-56 - Insc.Est.: 699.588.962-0077 

Produto: Camas     Diretor: Célio Lopes Valverde 

 


