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Abstract: The objective of this study is to evaluate the efficiency of removing pollutants at the 

wastewater treatment plant installed on Campus North Coast (Federal University of Rio Grande do 

Sul), located in Tramandaí (RS). This station uses the preliminary, secondary and tertiary treatment to 

promote the removal of pollutants generated on their campus. The grating was used as preliminary 

treatment; secondary treatment is carried out through the effluent contact with activated sludge in 

medium containing dissolved oxygen. The disinfection of the effluent was promoted by contact thereof 

with sodium hypochlorite (10%). The evaluation of pollutant removal efficiency was performed by 

weekly collection of samples in 6 points: the entrance of the aerobic reactor, aerobic reactor, 

secondary sedimentation tank, return sludge, disinfection tank and storage tank. The results of the 

analyzes were used to calculate the removal efficiency and the final effluent concentration values at 

the effluent treatment station. Comparing these removal values and the final concentration to the 

values expected by the manufacturer of the effluents treatment plant and to the environmental 

legislation it was found that the station has a large capacity for removal of carbonaceous organic 

matter, but the treated effluent can’t be discarded in nature even after treatment. The average flow of 

effluent discharge was 6.09 m³/d with standard deviation of 4.06 m³/d. 
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Resumo: O objetivo deste estudo é avaliar a eficiência de remoção de poluentes na estação de 

tratamento de efluentes instalada no Campus Litoral Norte (Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul), localizada em Tramandaí (RS). Esta estação usa o tratamento preliminar, secundário e terciário 

para promover a remoção de poluentes gerados em seu campus. Gradeamento foi utilizado como 

tratamento preliminar; o tratamento secundário foi realizado através do sistema de lodos ativados em 

um meio que contém oxigénio dissolvido. A desinfecção do efluente foi promovida pelo contato do 

mesmo com hipoclorito de sódio (10%) e representa o tratamento terciário. A avaliação da eficiência 

de remoção de poluentes foi realizada através da coleta de amostras semanalmente em 6 pontos: 

entrada do reator aeróbio, reator aeróbio, tanque de sedimentação secundário, lodo de retorno, 

tanque de desinfecção e tanque de armazenamento. Os resultados das análises foram utilizados para 
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calcular a eficiência de remoção e os valores finais de concentração do efluente ao longo da estação 

de tratamento de efluentes. Comparando estes valores de remoção e a concentração final do efluente 

em relação aos valores de concentração esperados pelo fabricante da estação de tratamento de 

efluentes e às legislações ambientais vigentes, verificou-se que a estação tem uma grande capacidade 

de remoção da matéria orgânica carbonácea, porém o efluente tratado não pode ser descartado na 

natureza, mesmo após o tratamento. A vazão média de descarga de efluentes foi 6,09 m³ / d com 

desvio padrão de 4,06 m³ / d.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
A demanda atual para o tratamento de efluentes não encontra incentivo apenas para o 

cumprimento da legislação ou devido à fiscalização através dos órgãos ambientais, mas também na 

conscientização da população de que o tratamento é importante para a saúde coletiva, pois além de 

melhorar visualmente o ambiente, reduz a incidência de doenças, principalmente nas populações mais 

carentes. 

Apesar da grande disponibilidade hídrica do Brasil, adições de pequenas quantidades de 

poluentes específicos em um corpo hídrico ou lençol freático causa uma grande contaminação, 

resultando em custos para o seu tratamento e um impacto ambiental negativo. 

A questão do saneamento ambiental não está relacionada apenas com o tratamento de 

efluentes, mas com toda uma cadeia de conscientização. Pesquisas de novas tecnologias e processos 

são de extrema importância, contribuindo para uma melhor relação do homem com o meio ambiente. 

O conhecimento dos recursos hídricos disponíveis no Brasil, seus principais usos, quais os parâmetros 

de maior importância que devem ser monitorados, tanto para água quanto para efluentes, a 

interpretação destes parâmetros em situações específicas, o conhecimento dos processos de remoção 

dos poluentes em estações de tratamento e as legislações vigentes e, por fim, o destino final destes 

produtos tratados, são pontos que devem ser avaliados para um bom gerenciamento destes recursos. O 

conhecimento de como cada item mencionado interfere no outro possibilita o projeto e a construção de 

um desenvolvimento sustentável com a minimização dos danos ao meio ambiente. 

Tradicionalmente o tratamento de efluentes é realizado em 4 etapas: tratamento preliminar 

visando a remoção de sólidos grosseiros, promovendo a proteção dos equipamentos utilizados no 

processo; tratamento primário para a remoção de sólidos que sedimentam ou flotam após a adição de 

produtos químicos; tratamento secundário, que consiste na etapa biológica do tratamento, onde ocorre 

a conversão da matéria orgânica poluente e complexa em produtos mais simples e não poluentes, 

podendo essa conversão ocorrer em ambiente com a presença de oxigênio ou na ausência do oxigênio 

e tratamento terciário que consiste na remoção de poluentes específicos que não são removidos nas 

etapas anteriores ou na desinfecção do efluente visando eliminar microrganismos patogênicos através 

da oxidação dos mesmos com produtos químicos ou através de processos físicos. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com vistas a participar de um 

desenvolvimento mais sustentável, promoveu, na construção do seu novo campus localizado no litoral 

norte do Estado do Rio Grande do Sul, a instalação de uma estação de tratamento de efluentes para 

realizar o gerenciamento dos seus efluentes gerados. Neste contexto, o objetivo do presente trabalho é 

o monitoramento, caracterização e avaliação da eficiência de remoção de poluentes realizado pela 

estação de tratamento de efluentes do Campus Litoral Norte da UFRGS. 

Para alcançar o objetivo proposto foi realizado o monitoramento semanal em pontos 

importantes das diferentes etapas do tratamento. Foram realizadas as seguintes análises: oxigênio 

dissolvido (OD), pH, condutividade elétrica (CE), cor, turbidez, sólidos totais (ST), sólidos totais fixos 

(STF), sólidos totais voláteis (STV), sólidos suspensos totais (SST), sólidos suspensos fixos (SSF), 



 

 

sólidos suspensos voláteis (SSV), alcalinidade total, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), 

demanda química de oxigênio (DQO), nitrogênio total kjeldahl (NTK), amônia (NH3), nitrito (NO2
-), 

nitrato (NO3
-), índice volumétrico de lodo (IVL), fósforo total (PT), coliformes totais e coliformes 

fecais. Posteriormente à análise foi realizado a consulta as legislações em vigor pertinentes a 

lançamento de efluentes para verificar se o efluente tratado possuía as especificações para tal. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A estação de tratamento de efluentes (ETE) do Campus Litoral Norte da UFRGS iniciou suas 

atividades em fevereiro de 2015. Desde então, o efluente tratado é armazenado em um tanque onde, 

duas vezes por semana, é recolhido por um caminhão limpa-fossa da Companhia Riograndense de 

Saneamento (CORSAN) e, então, enviado a uma ETE da mesma companhia. Esse procedimento, 

relativo ao destino final do efluente tratado pela ETE avaliada no presente trabalho, se repetirá até que 

o efluente tratado alcance os padrões ambientais de qualidade exigidos pela legislação ambiental, 

quando poderá então ser destinado ao meio ambiente ou para reúso. 

2.1. Estação de tratamento de efluentes 

A estação de tratamento de efluentes (ETE) do Campus Litoral Norte da UFRGS foi 

projetada com base nas normas ABNT NBR 12209, para elaboração de projetos hidráulico-sanitários 

de estações de tratamento de esgotos sanitários, e na norma ABNT NBR 13969, para o projeto de 

tanques sépticos de desinfecção do efluente final. O projeto da ETE considerou também as normativas 

ambientais estabelecidas pela Resolução N° 430 de 2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA, 2011) e pela Resolução N° 128 de 2006 do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que 

estabelecem os padrões de lançamento de efluentes tratados na natureza 

Para evitar o desgaste dos componentes do sistema por abrasão de eventuais materiais 

grosseiros, que são carregados com o efluente bruto, como, por exemplo, pedaços de galhos de 

árvores, pedras e sacolas plásticas, é utilizado o tratamento preliminar por gradeamento (PRADO, 

2006). A caixa de gradeamento utilizada no projeto possui o cesto em aço inox com malha de 10 mm x 

10 mm. 

O efluente, após a passagem pelo gradeamento, é encaminhado à estação de recalque do 

efluente, que tem como função a elevação do esgoto bruto de uma cota inferior para uma cota 

superior, onde se encontra a entrada no sistema de tratamento. A elevação do efluente é promovida por 

duas bombas de recalque, sendo sua atuação alternada para evitar o aquecimento das mesmas. Para o 

acionamento das bombas são utilizadas boias elétricas fabricadas em polipropileno. 

O sistema da ETE é caracterizado como um sistema de tratamento contínuo, através do 

tratamento biológico por lodo ativado com aeração prolongada, para a conversão da matéria orgânica 

carbonácea e nitrogenada às suas formas oxidadas, dióxido de carbono (CO2) e nitrato (NO3
-), 

respectivamente. Além disso, apresenta a fase anóxida, sem a presença de oxigênio, para a realização 

da conversão do nitrato a nitrogênio atmosférico (N2). O processo de aeração é promovido por um 

aerador de 3,73 kW localizado na parte inferior do tanque de aeração.  

Para a separação do efluente tratado é utilizado um decantador secundário, tipo 

Dortmund, muito utilizado em estações compactas por possuir grande declividade (aproximadamente 

60°), impossibilitando sua utilização em estações de grande porte devido à exigência de grande 

profundidade (CHERNICHARO, 2001). O lodo separado pode retornar ao sistema através de uma 

bomba de recirculação pela válvula lateral inferior do tanque de aeração ou ser enviado ao tanque de 

adensamento de lodo. Esse tanque de adensamento tem como função o aumento da concentração do 

lodo nele presente, através da separação das fases líquida e sólida; a partir da separação, o clarificado é 

retirado e o lodo é devolvido ao sistema por ação da gravidade. 



 

 

Uma fotografia da estação de tratamento é apresentada na Figura 1, onde podem ser 

visualizados a estação compacta onde, bem à frente, se encontra o tanque de desinfecção; atrás do 

tanque de desinfecção, observa-se o reator de aeração e o decantador secundário; mais ao fundo, 

observa-se o tanque de adensamento de lodo. 

 

Figura 1 - ETE do Campus Litoral Norte da UFRGS. 

 

 

Fonte: Próprios autores, 2015. 

O efluente tratado é retirado do sistema através da válvula na parte superior da lateral do 

decantador secundário por ação da gravidade, sendo então enviado ao tanque de desinfecção onde, por 

contato com o hipoclorito de sódio 10 % (m/m), ocorre a eliminação dos microrganismos patogênicos, 

que não foram removidos no processo de aeração. O tanque de desinfecção possui chicanas em seu 

interior com o intuito de aumentar o tempo de contato do efluente com o hipoclorito de sódio. O 

gotejamento da solução de hipoclorito ocorre por pulsos promovidos por uma bomba dosadora. A 

concentração de cloro na caixa de desinfecção deve ficar entre 6 a 8 mg/L. 

Após a desinfecção, o efluente é enviado ao reservatório de efluente tratado para ser 

lançado ao meio ambiente, através de uma tubulação presente após a etapa de desinfecção, caso 

possua as especificações adequadas para tal, ou então enviado à ETE da CORSAN se não forem 

atingidos os parâmetros exigidos pelas legislações vigentes. 

2.2 Pontos de monitoramento 

A Figura 2 apresenta um fluxograma simplificado da ETE do Campus Litoral Norte da 

UFRGS com a indicação de todos os pontos avaliados neste trabalho. Na Tabela 1 são apresentados os 

pontos de coleta de amostra da estação e a descrição de cada ponto. 



 

 

Ao todo, foram realizadas 33 coletas, conforme Tabela 3, sendo que da primeira até a 

oitava foram coletados 5 pontos (P1, P2, P3, P4 e P5). A partir da nona coleta, houve a inclusão do 

ponto P6 (tanque de armazenamento) e o acréscimo de 9 parâmetros no ponto P3.  

 

Figura 2 - Fluxograma da estação de tratamento e os pontos de coleta das amostras. 

 

Fonte - Adaptado de Fibratec™. 

 

Tabela 1 - Pontos da estação e descrição. 

 

Ponto Descrição do ponto 

P1 Ponto de coleta após o gradeamento (entrada) 

P2 Ponto de coleta dentro do reator aeróbio (aerador) 

P3 Ponto de coleta dentro do decantador secundário 

P4 Ponto de coleta da caixa de desinfecção 

P5 Ponto de coleta do lodo de retorno 

P6 Ponto de coleta do tanque de armazenamento 

2.3. Análises físico-químicas e biológicas 

As análises utilizadas para a avaliação da eficiência da ETE foram realizadas 

semanalmente no Laboratório de Saneamento (LABSAN/LADETEC) do Instituto de Pesquisas 

Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) localizado no Campus do 

Vale em Porto Alegre. As análises realizadas em cada ponto de coleta de amostra e respectivas 

metodologias utilizadas estão apresentadas na Tabela 2. 

 



 

 

Tabela 2 - Análises realizadas e método utilizado em cada ponto avaliado da ETE. 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6

Oxigênio Dissolvido OD 10360 LDO Hach® X X X X X X

potencial Hidrogeniônico pH Químis Q400A X X X X X X

Condutividade elétrica CE 8160 Hach® X X X X X X

Cor Cor DM-COR Digimed® X X X X X

Turbidez Turbidez SM 2130 X X X X X

Sólidos Totais ST SM 2540B X X X X X X

Sólidos Totais Fixos SSF SM 2540E X X X X X X

Sólidos Totais Voláteis SSV SM 2540E X X X X X X

Sólidos Suspensos Totais SST SM 2540D X X X X X

Sólidos Suspensos Fixos SSF SM 2540E X X X X X

Sólidos Suspensos Voláteis SSV SM 2540E X X X X X

Alcalinidade Total Alcalinidade SM 2320 X X X X

Demanda Bioquímica de Oxigênio DBO5,20 OXITOP® X X

Demanda Química de Oxigênio DQO SM 5220C X X X X

Nitrogênio Total Kjeldahl NTK 4500-Norg C X X X X

Amônia NH3 4500-NH3 C X X X X

Fluoreto F- Metrohm™ 882 X X X X

Cloreto Cl- Metrohm™ 882 X X X X

Nitrito NO2- Metrohm™ 882 X X X X

Nitrato NO3- Metrohm™ 882 X X X X

Fosfato PO4 2- Metrohm™ 882 X X X X

Sulfato SO4 2- Metrohm™ 882 X X X X

Índice volumétrico de lodo IVL SM 2540F X

Coliformes Totais CT Colilert® X X

Coliformes Fecais CF Colilert® X X

Fósforo Total PT SM 4500-P D X X X X

Ponto de coleta

Onde: SM - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22nd Edition

Parâmetro/Análise Abreviação Método/Modelo

 

2.4. Períodos de coletas 

A divisão dos períodos de avaliação da ETE, conforme Tabela 3, foi baseada em etapas 

particulares da implementação do processo em questão. No período 1 foram realizadas as coletas e 

análises das amostras referentes à fase inicial de operação. A partir da data de início do período 2 foi 

incluído, no monitoramento, a caracterização do ponto P6 (tanque de armazenamento). O início do 

período 3 corresponde a data do retorno da operação da ETE após problemas técnicos numa das 

bombas de recalque. O início do período 5 corresponde a data de retorno do monitoramento da ETE 

após um período onde houve a impossibilidade de coleta por parte dos operadores.  

 



 

 

Tabela 3: Períodos e respectivas datas utilizadas no monitoramento da ETE. 

 

Coleta Data Coleta Data Coleta Data Coleta Data Coleta Data

1 04/03/2015 9 06/05/2015 17 08/09/2015 23 03/11/2015 29 16/02/2016

2 19/03/2015 10 19/05/2015 18 15/09/2015 24 10/11/2015 30 23/02/2016

3 24/03/2015 11 26/05/2015 19 22/09/2015 25 17/11/2015 31 01/03/2016

4 31/03/2015 12 02/06/2015 20 06/10/2015 26 24/11/2015 32 09/03/2016

5 07/04/2015 13 09/06/2015 21 13/10/2015 27 01/12/2015 33 16/03/2016

6 14/04/2015 14 16/06/2015 22 27/10/2015 28 08/12/2015

7 22/04/2015 15 30/06/2015

8 29/04/2015 16 07/07/2015

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

 
 

3. RESULTADOS 

 

Todos os resultados encontrados no trabalho são apresentados em tabelas. São 

informando os períodos, médias de concentrações e respectivos desvios padrão, eficiência de remoção 

de poluentes e valores de concentração e eficiência de remoção exigidos pelas legislações ambientais e 

fornecidos pela empresa fabricante da ETE. Resultados preliminares de vazão indicam uma vazão 

média de 6,09 m³/d com desvio padrão de 4,06 m³/d. A vazão média informada em projeto foi de 35 

m³/d visando o atendimento diário de 700 pessoas, indicando claramente que a ETE opera em um 

regime de vazão média de afluente menor do que o projetado, sendo este um dos fatores que influencia 

nos resultados de concentração superiores e eficiência de remoção inferiores ao esperados 

demonstrados no manual de cálculo da ETE. 

3.1. Resultados de concentração e eficiência de remoção 

Os resultados encontrados na caracterização são apresentados em tabelas, informando os 

períodos com suas médias de concentrações e respectivos desvios padrão para cada ponto, conforme 

mostrado na Tabela 2.  

Na Tabela 4 estão apresentados os resultados de concentração médios e desvio padrão 

para a P1 (entrada) da ETE, para os períodos do monitoramento. Observa-se na Tabela 4 a grande 

variação da concentração e do desvio padrão da entrada de poluentes na ETE, por exemplo, para o 3° 

período DQO com média de 897,5 mg/L e desvio padrão de 691,6 mg/L e NTK com média de 348,1 

mg/L e desvio padrão de 300,5 mg/L. Tais variações influenciam negativamente na eficiência de 

tratamento da ETE, pois o sistema biológico de microrganismos deve constantemente se adaptar frente 

a essas adversidades, fato que não ocorre instantaneamente, ocasionando uma grande dificuldade da 

ETE atingir os padrões necessários da descarte. Observa-se na operação da ETE que em dias de 

precipitação ocorre um arraste de sólidos para dentro das tubulações de entrada, fato que pode ser 

observado também na grande variação de concentração dos parâmetros de ST e SST, influenciando 

negativamente todas as etapas posteriores do tratamento. 

 



 

 

Tabela 4 – Valores de concentração média e desvio padrão do ponto P1 (entrada) da ETE. 

 
Análise Unidade Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5

pH - 8,18 ± 0,30 7,58 ± 1,92 7,56 ± 0,68 7,63 ± 0,23 8,38 ± 1,34

Cor mg/L Pt.Co 383 ± 42 355 ± 27 253 ± 120 213 ± 55 395 ± 103

Turbidez NTU 165 ± 95 161 ± 97 137 ± 161 33 ± 37 401 ± 361

Condutividade µS/cm 1116 ± 409 1214 ± 284 851 ± 377 755 ± 115 862 ± 395

OD mg/L O2 3,57 ± 1,62 2,63 ± 2,01 4,49 ± 1,02 3,05 ± 1,51 1,72 ± 1,06

DBO mg/L O2 255 ± 103 346 ± 39 144 ± 127 190 ± 133 400 ± 193

DQO mg/L O2 611,8 ± 295,2 671,3 ± 318,8 897,5 ± 295,6 168,8 ± 108,3 757,1 ± 335,4

Alcalinidade mg/L CaCO3 340,3 ± 109,7 524,0 ± 290,2 1295,1 ± 109,6 513,7 ± 229,8 281,5 ± 140,5

ST mg/L 720 ± 221 1738 ± 1785 1020 ± 594 508 ± 160 1118 ± 545

STV mg/L 388 ± 169 462 ± 386 715 ± 500 168 ± 161 613 ± 418

STF mg/L 332 ± 112 1275 ± 1885 305 ± 140 339 ± 36 506 ± 232

SST mg/L 229 ± 118 487 ± 577 209 ± 277 107 ± 123 524 ± 438

SSV mg/L 100 ± 110 283 ± 419 164 ± 239 58 ± 82 343 ± 302

SSF mg/L 129 ± 97 204 ± 173 44 ± 41 49 ± 51 181 ± 217

Coliformes Totais NMP/100mL 2,99E+07 ± 1,63E+07 2,83E+07 ± 2,79E+07 2,42E+07 ± 1,75E+07 9,38E+06 ± 1,32E+07 9,76E+07 ± 7,51E+07

Coliformes Fecais NMP/100mL 8,25E+06 ± 6,17E+06 6,86E+06 ± 8,06E+06 7,96E+06 ± 6,94E+06 1,88E+06 ± 1,47E+07 5,18E+07 ± 9,51E+07

NTK mg/L N 120,8 ± 48,5 173,5 ± 80,6 348,1 ± 48,5 70,3 ± 15,4 90,9 ± 40,7

Amônia mg/L N 97,6 ± 37,7 92,2 ± 35,4 195,4 ± 37,4 49,9 ± 7,7 62,0 ± 39,5

Fluoreto mg/L F 1,124 ± 0,479 0,508 ± 0,194 0,410 ± 0,225 0,464 ± 0,071 0,782 ± 0,481

Cloreto mg/L Cl 135,748 ± 71,156 70,089 ± 33,711 64,100 ± 71,964 67,068 ± 20,425 56,090 ± 32,445

Nitrito mg/L NO2 0,544 ± 1,282 4,177 ± 7,217 4,474 ± 1,856 5,326 ± 5,574 0,141 ± 0,268

Nitrato mg/L NO3 0,036 ± 0,020 0,707 ± 0,822 3,741 ± 0,399 3,085 ± 3,931 4,815 ± 9,259

Fosfato mg/L PO4 4,448 ± 2,884 6,306 ± 5,075 3,832 ± 2,004 5,067 ± 0,903 3,558 ± 1,810

Sulfato mg/L SO4 38,576 ± 29,928 19,953 ± 10,190 16,293 ± 29,839 16,239 ± 4,845 17,740 ± 6,968

Fósforo Total mg/L PO4 NR NR NR 33,0315 ± 2,1876 7,5070 ± 7,3865  
Onde: NR – Não realizado 

 

Na Tabela 5 estão apresentados os resultados de concentração médios e desvio padrão 

para a P2 (aerador) da ETE, para os períodos do monitoramento. Os valores de OD (oxigênio 

dissolvido), em todos períodos, estão acima de 2,0 mg/L valor ideal para garantir o suprimento de 

oxigênio para os microrganismos heterotróficos converterem a matéria orgânica poluente em produtos 

menos nocivos ao meio ambiente, mostrando que a aeração fornecida pelos aeradores submersos 

ocorre de forma satisfatória. Os valores de IVL (índice volumétrico de lodo), em todos os períodos, 

apresentam concentrações menores que 50 mL/g o que indica um lodo ativado de boa 

sedimentabilidade, conforme Von Sperling (2012). 



 

 

Tabela 5 – Valores de concentração média e desvio padrão do ponto P2 (aerador) da ETE. 

 

Análise Unidade Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5

pH - 6,49 ± 0,84 6,70 ± 0,52 6,42 ± 0,88 6,91 ± 1,01 6,07 ± 1,21

Cor mg/L Pt.Co 309 ± 60 280 ± 90 156 ± 41 187 ± 30 199 ± 39

Turbidez NTU 151 ± 62 125 ± 66 23 ± 9 19 ± 8 59 ± 12

Condutividade µS/cm 936 ± 104 721 ± 194 600 ± 158 730 ± 151 670 ± 171

OD mg/L O2 6,64 ± 2,67 6,33 ± 1,89 7,39 ± 0,92 6,46 ± 1,48 6,11 ± 1,10

IVL mL/g 13,8 ± 9,0 11,8 ± 10,3 2,9 ± 4,7 0,9 ± 0,3 0,5 ± 0,1

ST mg/L 638 ± 129 776 ± 488 1649 ± 2152 2622 ± 4445 546 ± 71

STV mg/L 430 ± 84 256 ± 41 1411 ± 2204 2259 ± 4457 239 ± 40

STF mg/L 207 ± 111 520 ± 456 238 ± 167 349 ± 168 306 ± 63

SST mg/L 241 ± 63 190 ± 130 51 ± 23 60 ± 17 105 ± 27

SSV mg/L 97 ± 36 47 ± 56 35 ± 27 36 ± 13 82 ± 28

SSF mg/L 145 ± 52 143 ± 102 16 ± 6 24 ± 25 23 ± 14  
Onde: NR – Não realizado  

 

Na Tabela 6 estão apresentados os resultados de concentração médios e desvio padrão para a 

P3 (decantador secundário) da ETE, para os períodos do monitoramento. Nesta tabela vemos que as 

concentrações dos parâmetros poluentes, por exemplo, DBO, DQO, NTK e amônia são inferiores e os 

valores de nitrito e nitrato, são superiores aos mostrados na Tabela 1, indicando que a etapa de aeração 

converteu a matéria orgânica em parcelas inorgânicas. Vemos também que os valores de turbidez e cor 

são menores que os valores de entrada, indicando que a separação do lodo ativado do efluente 

clarificado é eficiente. 

 



 

 

Tabela 6 – Valores de concentração média e desvio padrão do ponto P3 (decantador secundário) da 

ETE. 

Análise Unidade Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5

pH - 6,50 ± 0,78 5,87 ± 1,46 6,35 ± 0,89 6,97 ± 1,03 5,88 ± 1,17

Cor mg/L Pt.Co 235 ± 29 201 ± 80 145 ± 38 182 ± 30 176 ± 36

Turbidez NTU 44 ± 14 52 ± 28 21 ± 6 17 ± 7 47 ± 13

Condutividade µS/cm 927 ± 89 695 ± 204 600 ± 159 731 ± 154 674 ± 174

OD mg/L O2 6,32 ± 1,88 6,08 ± 0,77 7,17 ± 1,30 5,75 ± 1,90 6,25 ± 0,89

DBO mg/L O2 53 ± 41 19 ± 7 19 ± 7 22 ± 7 29 ± 16

DQO mg/L O2 509,4 ± 0,0 255,4 ± 261,0 391,1 ± 638,0 122,0 ± 73,2 124,3 ± 54,5

Alcalinidade mg/L CaCO3 NR NR 22,0 ± 0,0 167,9 ± 68,5 21,2 ± 20,6

ST mg/L 559 ± 132 658 ± 484 490 ± 208 415 ± 136 519 ± 72

STV mg/L 365 ± 94 417 ± 496 278 ± 148 157 ± 103 222 ± 40

STF mg/L 194 ± 73 241 ± 89 212 ± 109 258 ± 79 297 ± 55

SST mg/L 82 ± 18 94 ± 47 49 ± 30 48 ± 20 74 ± 17

SSV mg/L 28 ± 18 55 ± 53 35 ± 29 32 ± 20 63 ± 19

SSF mg/L 54 ± 20 39 ± 30 14 ± 6 16 ± 7 11 ± 5

NTK mg/L N 33,2 ± 0,0 23,5 ± 12,6 65,9 ± 31,6 45,4 ± 13,9 22,1 ± 5,1

Amônia mg/L N 26,4 ± 0,0 16,9 ± 9,1 51,6 ± 26,0 35,5 ± 10,5 22,4 ± 8,3

Fluoreto mg/L F NR 0,248 ± 0,0 0,357 ± 0,145 0,339 ± 0,050 0,386 ± 0,084

Cloreto mg/L Cl NR 29,662 ± 0,0 50,505 ± 22,315 75,504 ± 17,620 62,656 ± 22,685

Nitrito mg/L NO2 NR 15,120 ± 0,0 8,981 ± 6,028 13,632 ± 9,248 4,446 ± 5,221

Nitrato mg/L NO3 NR 0,062 ± 0,0 7,789 ± 8,443 8,469 ± 4,437 26,989 ± 8,571

Fosfato mg/L PO4 NR 1,773 ± 0,0 3,660 ± 1,401 4,964 ± 1,194 3,764 ± 0,791

Sulfato mg/L SO4 NR 14,551 ± 0,0 14,730 ± 3,885 18,331 ± 3,039 18,432 ± 3,071

Fósforo Total mg/L PO4 NR NR NR 28,7857 ± 5,0848 2,6956 ± 1,3488  
Onde: NR – Não realizado 

 

Na Tabela 7 estão apresentados os resultados de concentração médios e desvio padrão 

para a P4 (caixa de desinfecção) da ETE, para os períodos do monitoramento. Observa-se que os 

valores de coliformes totais e fecais nas análises são inferiores aos mostrados na Tabela 1, entrada da 

ETE, indicando que a etapa de desinfecção por hipoclorito 10% m/m ocorre, com diminuição média 

de 1 unidade, porém com uma redução da concentração inferior a esperada, que seria de 

aproximadamente 3 unidades, ou 99,9%. 

 



 

 

Tabela 7 – Valores de concentração média e desvio padrão do ponto P4 (caixa de desinfecção) da 

ETE. 
Análise Unidade Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5

pH - 6,56 ± 0,76 6,60 ± 0,47 6,65 ± 0,72 6,98 ± 0,97 6,15 ± 0,97

Cor mg/L Pt.Co 294 ± 67 230 ± 97 159 ± 51 185 ± 25 179 ± 42

Turbidez NTU 91 ± 65 99 ± 91 34 ± 20 25 ± 21 50 ± 17

Condutividade µS/cm 927 ± 87 693 ± 204 598 ± 156 733 ± 156 797 ± 353

OD mg/L O2 6,66 ± 1,78 7,08 ± 0,79 6,28 ± 2,16 5,53 ± 1,84 5,97 ± 2,46

DQO mg/L O2 305,0 ± 259,6 389,1 ± 261,9 323,3 ± 273,3 94,9 ± 93,8 111,7 ± 57,9

Alcalinidade mg/L CaCO3 99,9 ± 125,6 35,5 ± 12,5 154,7 ± 63,4 160,4 ± 76,9 47,8 ± 40,4

ST mg/L 485 ± 131 1212 ± 927 679 ± 257 669 ± 311 588 ± 213

STV mg/L 297 ± 90 662 ± 792 474 ± 246 344 ± 382 230 ± 73

STF mg/L 189 ± 89 550 ± 423 200 ± 67 325 ± 100 358 ± 143

SST mg/L 138 ± 60 183 ± 169 97 ± 123 53 ± 27 100 ± 33

SSV mg/L 56 ± 33 57 ± 34 74 ± 95 43 ± 27 87 ± 35

SSF mg/L 82 ± 48 126 ± 145 23 ± 31 10 ± 5 13 ± 6

Coliformes Totais NMP/100mL 1,02E+06 ± 5,71E+05 2,39E+06 ± 1,78E+06 4,71E+06 ± 7,99E+06 4,50E+06 ± 8,82E+06 2,15E+06 ± 3,98E+06

Coliformes Fecais NMP/100mL 3,87E+05 ± 3,77E+05 1,42E+05 ± 1,80E+05 2,18E+05 ± 9,73E+04 8,40E+05 ± 1,33E+06 3,43E+04 ± 3,44E+04

NTK mg/L N 46,4 ± 19,6 31,6 ± 19,9 72,8 ± 35,9 43,6 ± 9,1 22,0 ± 5,7

Amônia mg/L N 40,4 ± 19,5 17,3 ± 9,7 55,2 ± 24,4 31,7 ± 9,6 21,4 ± 6,8

Fluoreto mg/L F 0,548 ± 0,131 0,430 ± 0,108 0,398 ± 0,133 0,420 ± 0,067 0,384 ± 0,077

Cloreto mg/L Cl 122,944 ± 23,219 67,415 ± 27,550 53,064 ± 21,141 75,921 ± 18,123 81,974 ± 42,644

Nitrito mg/L NO2 37,990 ± 24,575 25,989 ± 14,435 9,199 ± 5,394 13,457 ± 9,314 3,588 ± 4,485

Nitrato mg/L NO3 1,512 ± 1,646 6,296 ± 9,524 9,319 ± 8,670 8,382 ± 4,340 27,742 ± 7,394

Fosfato mg/L PO4 4,687 ± 3,158 3,842 ± 2,087 3,591 ± 1,224 5,213 ± 1,323 4,079 ± 0,738

Sulfato mg/L SO4 33,014 ± 9,214 21,314 ± 6,808 15,518 ± 3,808 18,952 ± 3,263 20,333 ± 4,440

Fósforo Total mg/L PO4 NR NR NR 29,8513 ± 3,8765 9,8974 ± 9,5444  
Onde: NR – Não realizado 

 

Na Tabela 8 são apresentados os resultados de concentração médios e desvio padrão para 

a P5 (lodo de retorno) da ETE, para os períodos do monitoramento. Pela Tabela 8 observamos que os 

valores de concentração de ST encontrados são elevados, o que indica, conforme Anglian (1991), que 

ocorre uma concentração de poluentes no lodo de retorno, principalmente de matéria orgânica, como 

óleos e graxas, e de nutrientes inorgânicos, como fosfato, nitrato e nitrito. Pode-se observar também na 

Tabela 8 o aumento do valor de condutividade elétrica, aproximadamente o dobro, em relação ao P1 

(entrada).  

 

Tabela 8 – Valores de concentração média e desvio padrão do ponto P5 (lodo de retorno) da ETE. 

 

Análise Unidade Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5

pH - 6,66 ± 0,24 6,82 ± 0,54 6,66 ± 0,21 7,10 ± 0,16 7,02 ± 0,85

Condutividade µS/cm 2182 ± 285 1703 ± 208 1577 ± 289 1581 ± 167 820 ± 165

OD mg/L O2 0,37 ± 0,79 0,12 ± 0,07 0,41 ± 0,65 0,09 ± 0,07 1,81 ± 2,11

ST mg/L 48661 ± 18901 38869 ± 7256 50598 ± 17608 28586 ± 8374 16887 ± 15265

STV mg/L 24535 ± 9910 15361 ± 2929 27242 ± 15882 16472 ± 4731 9236 ± 7397

STF mg/L 24125 ± 9501 23509 ± 5814 20867 ± 12040 12114 ± 3707 7651 ± 7947  
Onde: NR – Não realizado 

 

Na Tabela 9 são apresentados os resultados de concentração médios e desvio padrão para 

a P6 (tanque de armazenamento) da ETE, para os períodos do monitoramento. Os valores encontrados 

no parâmetro de DQO, que é um indicador da concentração da matéria orgânica carbonácea, indicam 

que ocorre remoção da mesma ao final do tratamento pela ETE. Porém, observando os valores de 

NTK e NH3, indicadores da matéria orgânica nitrogenada, os mesmos encontram-se acima dos valores 



 

 

permitidos para lançamento de efluente tratado na natureza, conforme as legislações ambientais 

vigentes (Tabelas 14 e 15). 

 

Tabela 9 – Valores de concentração média e desvio padrão do ponto P6 (tanque de armazenamento) da 

ETE. 

Análise Unidade Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5

pH - NR 6,59 ± 0,48 6,89 ± 0,57 7,31 ± 0,93 6,58 ± 0,82

Cor mg/L Pt.Co NR 245 ± 95 145 ± 44 182 ± 62 160 ± 39

Turbidez NTU NR 165 ± 112 17 ± 6 21 ± 21 55 ± 28

Condutividade µS/cm NR 691 ± 206 587 ± 151 744 ± 142 767 ± 338

OD mg/L O2 NR 6,23 ± 1,68 6,53 ± 2,01 6,51 ± 0,93 6,99 ± 0,92

DQO mg/L O2 NR 460,7 ± 305,4 183,5 ± 112,2 132,9 ± 87,0 147,7 ± 32,1

Alcalinidade mg/L CaCO3 NR 34,4 ± 14,2 163,6 ± 133,2 163,8 ± 73,0 25,8 ± 15,8

ST mg/L NR 814 ± 415 3286 ± 5641 458 ± 72 555 ± 145

STV mg/L NR 515 ± 467 244 ± 98 177 ± 96 199 ± 26

STF mg/L NR 299 ± 166 3041 ± 5663 281 ± 98 356 ± 151

SST mg/L NR 204 ± 132 52 ± 21 57 ± 41 113 ± 56

SSV mg/L NR 69 ± 31 14 ± 14 17 ± 9 36 ± 33

SSF mg/L NR 135 ± 130 38 ± 15 40 ± 37 77 ± 39

NTK mg/L N NR 34,4 ± 20,7 65,1 ± 28,0 47,8 ± 9,6 21,7 ± 6,5

Amônia mg/L N NR 17,2 ± 9,7 52,5 ± 23,5 32,0 ± 8,9 18,2 ± 6,2

Fluoreto mg/L F NR 0,450 ± 0,129 0,371 ± 0,136 0,401 ± 0,101 0,397 ± 0,083

Cloreto mg/L Cl NR 63,871 ± 30,975 57,420 ± 26,893 74,637 ± 19,721 83,048 ± 51,066

Nitrito mg/L NO2 NR 29,647 ± 11,939 11,167 ± 7,996 10,062 ± 9,348 1,699 ± 1,446

Nitrato mg/L NO3 NR 1,338 ± 1,054 9,309 ± 8,695 6,794 ± 4,999 24,710 ± 7,441

Fosfato mg/L PO4 NR 3,633 ± 1,827 3,559 ± 1,233 5,220 ± 1,590 4,005 ± 0,713

Sulfato mg/L SO4 NR 22,458 ± 8,943 15,357 ± 3,895 17,537 ± 3,922 20,262 ± 5,908

Fósforo Total mg/L PO4 NR NR NR 34,0530 ± 9,5401 2,7242 ± 1,2389  
Onde: NR – Não realizado 

 

Na Tabela 10 são apresentados os valores de eficiência de remoção, em %, entre os 

pontos P1 (entrada) e P3 (decantador secundário), visando avaliar a qualidade do efluente após o 

tratamento aeróbio, realizado no ponto P2 (aerador). Nota-se que conforme mostrado na Tabela 6, 

concentrações encontradas no P3 (decantador secundário), ocorre com eficiência a remoção de 

poluentes orgânicos, por exemplo, DBO, DQO e NTK e amônia. O período 4 apresentou valores 

inferiores aos apresentados de eficiência de remoção, para o parâmetro de DQO, provavelmente a 

volta da operação da ETE após o período onde ocorreram problemas técnicos na bomba de recalque. 

 



 

 

Tabela 10 – Valores de eficiência de remoção, em %, entre os pontos P1 (entrada) e P3 (decantador 

secundário) da ETE. 

 

Análise Unidade Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5

DBO mg/L O2 72 ± 24 94 ± 2 77 ± 14 78 ± 16 87 ± 15

DQO mg/L O2 91,5 ± 22,4 67,1 ± 19,1 57,7 ± 31,2 6,9 ± 51,3 76,8 ± 19,3

SST mg/L 53 ± 27 57 ± 24 NR 22 ± 35 73 ± 18

NTK mg/L N 95,6 ± 11,7 83,7 ± 9,7 62,6 ± 28,7 34,4 ± 20,3 71,6 ± 11,0

NH3 mg/L N 95,5 ± 11,9 81,5 ± 7,2 56,1 ± 28,7 29,8 ± 16,0 42,9 ± 40,1  
Onde: NR – Não realizado 

 

Na Tabela 11 são apresentados os valores de eficiência de remoção, em %, entre os 

pontos P1 (entrada) e P4 (tanque de desinfecção), visando avaliar a qualidade do efluente após a 

separação do lodo ativado do efluente tratado no ponto P3 (decantador secundário) e posterior adição 

de hipoclorito de sódio no ponto P4 (tanque de desinfecção). Conforme apresentado na Tabela 10, a 

Tabela 11 indica que a remoção de matéria orgânica ocorre, como visto nos valores de remoção de 

DQO, NTK e amônia. Em relação aos valores de coliformes fecais, observa-se que a eficiência de 

remoção foi superior a 90% em 4 dos 5 períodos. No período 4 a remoção não atingiu valores 

superiores a 90%, pois ocorreram problemas no fornecimento de hipoclorito de sódio, utilizado nesta 

etapa. Constata-se também que os valores de remoção média de coliformes fecais não atingiram os 

valores indicados pela empresa, conforme Tabela 17. 

 

Tabela 11 – Valores de eficiência de remoção, em %, entre os pontos P1 (entrada) e P4 (tanque de 

desinfecção) da ETE. 

 

Análise Unidade Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5

DQO mg/L O2 49,4 ± 31,1 63,7 ± 29,2 63,7 ± 29,2 47,6 ± 21,9 84,9 ± 4,3

CF NMP/100mL 96 ± 3 91 ± 7 91 ± 7 68 ± 25 97 ± 4

NTK mg/L N 55,3 ± 20,4 65,6 ± 28,6 65,6 ± 28,6 36,3 ± 13,7 72,3 ± 10,0

NH3 mg/L N 51,6 ± 24,7 61,0 ± 30,6 61,0 ± 30,6 36,7 ± 16,4 46,2 ± 37,2  
 

Na Tabela 12 são apresentados os valores de eficiência de remoção, em %, entre os 

pontos P1 (entrada) e P6 (tanque de armazenamento), visando avaliar a qualidade do efluente no ponto 

P6 (tanque de armazenamento). Constata-se que a remoção de matéria orgânica ocorre, porém, os 

valores de SST, em determinados períodos, apresentaram resultados de eficiência de remoção 

negativos. O efluente tratado e que está sendo encaminhado ao tanque de armazenamento ainda 

contém sólidos, como pode ser observado na tabela 6. As coletas da amostra no tanque de 

armazenamento foram realizadas na parte inferior do mesmo. Logo, o tanque de armazenamento está 

atuando como um sedimentador e, ao longo do tempo, ocorre a deposição dos sólidos no fundo do 

tanque. Isso faz com que as amostras coletadas ao final do tratamento apresentem valores de SST 

maiores do que as amostras coletadas na entrada da ETE. 

 



 

 

Tabela 12 – Valores de eficiência de remoção, em %, entre os pontos P1 (entrada) e P6 (tanque de 

armazenamento) da ETE. 

 

Análise Unidade Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 

DQO mg/L O2 NR 47,8 ± 27,0 68,5 ± 35,4 14,4 ± 38,6 71,4 ± 21,2 

SST mg/L NR 3 ± 92 -27 ± 153 -46 ± 172 50 ± 45 

NTK mg/L N NR 79,7 ± 13,6 66,1 ± 29,5 30,1 ± 14,3 71,3 ± 14,5 

NH3 mg/L N NR 85,6 ± 9,3 62,8 ± 29,8 35,8 ± 15,2 54,3 ± 30,9 

 

3.2. Legislações ambientais e concentrações e eficiência esperados pela empresa 

Na Tabela 13 são apresentados os valores máximos de concentração e mínimos de 

eficiência de remoção, em função da vazão, para o lançamento de efluentes domésticos tratados na 

natureza, conforme a Resolução N° 128/2006 do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA, 

2006).  
 

Tabela 14 – Valores de concentração máxima e eficiência mínima, em função da vazão, para 

lançamento de efluentes tratados segundo Resolução N° 128/2006 do CONSEMA. 

 
Faixa de vazão DBO5,20 DQO SS Fluoreto

m³/d mg/L O2 mg/L O2 mg/L mg P/L Eficiência (%) NMP/100 mL Eficiência (%) mg F/L

Q < 20 180 400 180 NI NI NI NI 10

20 ≤ Q < 100 150 360 160 NI NI NI NI 10

100 ≤ Q < 200 120 330 140 NI NI NI NI 10

200 ≤ Q < 500 100 300 100 NI NI 1,00E+06 90 10

500 ≤ Q < 1000 80 260 80 NI NI 1,00E+05 95 10

1000 ≤ Q < 2000 70 200 70 3 75 1,00E+05 95 10

2000 ≤ Q < 10000 60 180 60 2 75 1,00E+04 95 10

10000 ≤ Q 40 150 50 1 75 1,00E+03 99 10

Fósforo Total Coliformes Fecais

 
Onde NI – Não informado 

 

Na Tabela 15 são apresentados os valores máximos de concentração para o lançamento de 

efluentes domésticos tratados na natureza conforme a Resolução N° 430/2011 do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA, 2011). 

Tabela 15 – Valores de concentração máxima para lançamento de efluentes tratados segundo 

Resolução N° 430/2011 do CONAMA. 

 

Unidades Valores

-  6 - 9 

mg/L O2 120

mg F/L 10

mg N/L 20NTK

Fluoreto

Parâmetro

pH 

DBO5,20

 
 

Na Tabela 16 são apresentados os valores máximos de concentração esperados, segundo 

manual descritivo e de cálculo fornecido pela empresa fabricante da ETE. 

 



 

 

Tabela 16 – Valores de concentração esperados fornecidos pela empresa fabricante da ETE. 

 

Parâmetro Unidade Concentração

DBO5,20 mg/L O2 30

DQO mg/L O2 100

SS mg/L 30

NTK mg N/L 20

NH3 mg N/L ≤ 20

pH -  6 - 9 

Oxigênio dissolvido mg/L O2 > 1,0

Coliformes fecais NMP/100 mL < 1000  
 

Na Tabela 17 são apresentados os valores de eficiência mínima de remoção, segundo 

Resolução N° 430/2011 do CONAMA e manual descritivo e de cálculo fornecido pela empresa 

fabricante da ETE. 

 

Tabela 17 – Valores de eficiência mínima segundo pela empresa fabricante da ETE e CONAMA 

N° 430/2011. 

 

Parâmetro Empresa CONAMA

DBO5,20 94 60

DQO 90 NI

SS 93 NI

Coliformes Termotolerantes 99,9 NI

NTK 66 NI  
Onde NI – Não informado 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise dos resultados comparativos entre as concentrações de poluentes nas amostras, 

como mostrado nas Tabela 7 e Tabela 9, e eficiência de remoção de poluentes, como demonstrado nas 

Tabela 11 e Tabela 12, frente ao exigido pelas legislações, conforme mostrado pelas Tabela 14, Tabela 

15 e Tabela 17, demonstram que o efluente, mesmo após o tratamento, não pode ser lançado na 

natureza, conforme anteriormente demonstrado por Albornoz (2015), pois para o lançamento do 

efluente tratado na natureza todos os parâmetros de concentração e eficiência de remoção exigidos nas 

legislações ambientais devem ser alcançados em um determinado período. 

O parâmetro de nitrogênio total kjeldahl (NTK) em nenhum período, tanto para o ponto 

P4 quanto para o ponto P6, se enquadrou nas legislações ambientais. O motivo principal para esse não 

atendimento às legislações é o fato da ETE ser projetada para a remoção de matéria orgânica 

carbonácea - conforme visto nos valores baixos de concentração de DQO e DBO, tanto no ponto P4 

quanto no P6 – e não para a remoção de matéria orgânica nitrogenada. Visto essa dificuldade de 

atendimento dos valores exigidos pelas legislações, recomenda-se mais estudos em técnicas de 

remoção de compostos nitrogenados, como por exemplo utilização de macrófitas (SILVEIRA, 2015). 

Em relação as concentrações e eficiências de remoção esperadas pela empresa fabricante, 

conforme manual descritivo e de cálculo da ETE, verifica-se que a mesma não atingiu a eficiência 

calculada em projeto. Um motivo que pode ser indicado é que a ETE foi projetada para operar com 

uma vazão de 35 m³/d e atualmente está operando com a vazão de 6,09 m³/d. Cabe ressaltar que outro 



 

 

fator que colabora para um desempenho da ETE abaixo do esperado é a influência da precipitação na 

vazão do afluente da estação, sendo encontrados valores superiores a 260 m³/d em semanas onde a 

precipitação é muito intensa, promovendo assim uma “lavagem” da estação, demorando para o sistema 

retornar a um equilíbrio capaz de promover melhores valores de eficiência de remoção de poluentes. 
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