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RESUMO 

O alcance de atendimento à população pelos sistemas de tratamento de esgoto co-
letivo é precário. Uma alternativa que vem sendo adotada em vários empreendimen-
tos são as estações de tratamento de esgoto compactas. Tal alternativa merece este 
estudo, que foi realizado na região norte de Florianópolis-SC, e teve como objetivo 
avaliar o comportamento de uma ETE compacta do tipo lodo ativado e avaliar a qua-
lidade de água do corpo hídrico que recebe sua drenagem, o Ribeirão Capivari. Para 
tanto, foram feitas coletas a cada 21 dias (de dez/2010 a set/2011) em uma ETE 
compacta implantada na região, bem como foram avaliados laudos laboratoriais de 
ETE similares. Foi avaliada também a composição química do Ribeirão Capivari, 
corpo que recebe a drenagem da região da ETE. A eficiência da ETE compacta foi 
adequada para alguns parâmetros para atender a legislação quando os protocolos 
de operação foram seguidos. Durante a pesquisa, a média das variáveis DBO5, fos-
foro total, turbidez, nitrogênio amoniacal, coliformes termotolerantes, nitrito, na entra-
da ETE, o efluente bruto registrou-se respectivamente: 340,9 ± DP 54,7mg/L, 6,0 ± 
1,6 mg/L, 135,0 ± 29,7 mg/L, 7,2 ± 4,1mg/L, 372.219 ± 431.854 UFC/100mL, 0,6 ± 
0,9 mg/L; a saída do efluentes tratado correspondeu a 95,8 ± 19,5 mg/L, 5,4 ± 1,4 
mg/L, 50,5 ± 25,2 mg/L, 6,3 ± 4,8 mg/L, 4.483 ± 6.506 UFC/100mL, 0,4 ± 0,9 mg/L, 
respectivamente. Proporcionando valores respectivos de remoção de 71,9%, 10,0%, 
62,6%, 12,5, 98,8% e 33,3%. O comportamento da ETE mostrou-se sensível às osci-
lações operacionais e de manutenção, mas não ao efeito sazonal. Este comporta-
mento pode ser relacionado aos problemas de manutenção que devem ser enfatiza-
dos na operação da ETE. No corpo hídrico a variabilidade da qualidade da água 
mostrou-se com grande deterioração nos períodos de verão pela época de alta tem-
porada na região. A grande variação da qualidade da água no corpo hídrico em fun-
ção da temporada de veraneio e a relativa constância da qualidade do efluente tra-
tado pela ETE sugere que a deterioração da qualidade da água do corpo hídrico es-
tá relacionada às ligações clandestinas de efluente sem tratamento à rede pluvial da 
região. A sazonalidade e os períodos de alta pluviosidade foram as forçantes de va-
riabilidade da qualidade da água do braço do Ribeirão Capivari, região observada. 
 

 

Palavra-chave: Qualidade da água, esgoto sanitário, lodos ativados, operação ETE. 
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ABSTRACT 

With the precariousness of the services to the population by the collective sewage 
treatment systems, an alternative that has been adopted in various enterprises is 
compact wastewater treatment plants (WWTP). This study was conducted in the 
north of Florianópolis, seeking to evaluate the behavior of a compact WWTP of the 
activated sludge type, and assess the quality of the water body that receives its 
drainage, the Ribeirão Capivari. Samples were collected every twenty-one days at a 
compact WWTP deployed in the region, and laboratory reports from similar WWTPs 
were evaluated. The chemical composition of the Ribeirão Capivari was also evalu-
ated, a water body that receive the drainage from the compact WWTP. The efficiency 
of the compact WWTP was adequate for some parameters to meet the legislation 
when the operating protocols were followed. During the study, the average variable 
BOD5, total phosphorus, turbidity, ammonia nitrogen, fecal coliform, nitrite, WWTP on 
input, the effluent was recorded respectively: 340.9 ± SD 54.7 mg/L, 6.0 ± 1.6 mg/L, 
135.0 ± 29.7 mg/L, 7.2 ± 4.1 mg/L, 372 219 ± 431 854 CFU/100 mL, 0.6 ± 0 9 mg/L, 
the output of the treated effluent corresponding to 95.8 ± 19.5 mg/L, 5.4 ± 1.4 mg/L, 
50.5 ± 25.2 mg/L ± 6.3 4.8 mg/L, 4483 ± 6506 CFU/100mL, 0.4 ± 0.9 mg/L, respec-
tively. Providing respective values of removal of 71.9%, 10.0% 62.6% 12.5 98.8% 
and 33.3%.The behavior of the compact station shown to be sensitive to fluctuations 
in operation and maintenance, but not to seasonal effect. This behavior may be re-
lated to maintenance issues that should be emphasized in the operation of the 
plants. Variability in the quality of the water body showed a greater deterioration in 
the summer months during the high season in the region, The wide variation in water 
quality of the water body, according to season, and the relative constancy of the 
quality of effluent treated by the compact WWTP, suggest that the deterioration of 
water quality of the water body is related to clandestine connections of untreated 
wastewater to the region’s rainwater network. The seasonality and the periods of high 
rainfall were the determining factors in the variability of water quality in the tributary of 
the Ribeirão Capivari in the study area. 
 
Keywords: Water quality, sewage, activated sludge, wastewater treatment plant 
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1 INTRODUÇÃO 

A água é um componente fundamental para a vida. O processo de urba-

nização tem uma ligação direta com o uso da água disponível para consumo e dis-

posição final de efluente tratado. Pelas palavras de Righetto (2009) a urbanização 

representa uma manifestação da atividade humana das mais significativas. Desta 

forma, a ocupação urbana, ao longo da evolução histórica das civilizações, desen-

volve-se em áreas onde o impacto ambiental é significativo à medida que a preocu-

pação por novos espaços torna-se a prioridade. Um dos muitos impactos ambientais 

resultantes da atividade humana está relacionado ao lançamento de esgoto sanitário 

sem tratamento apropriado, o qual provoca contaminação expressiva nos corpos 

hídricos. Esta perda de qualidade da água está diretamente relacionada à ocupação 

das bacias hidrográficas e às características das atividades desenvolvidas neste ce-

nário urbanístico (MINELLA, 2005). 

Para a realidade brasileira, a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

de 2008, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), 

revela que 35% da população brasileira é atendida por rede coletora de esgoto sani-

tário. Esta estatística indica que muito há por fazer e muito precisa ser incluído nos 

programas governamentais, para que os resultados atinjam as populações em um 

curto prazo para as quais este serviço não é prestado. Há regiões do Brasil em que 

a população está sem perspectivas para uma solução para muitas questões em que 

envolve o saneamento ambiental. No quadro apresentado pelo relatório (IBGE, 

2010) o saneamento básico deixou de ser prioridade em questões de atendimento 

às necessidades humanas. A Região Sul apresenta-se com 6,3 milhões de pessoas 

sem acesso à rede coletora de esgoto sanitário. Cita ainda a pesquisa do IBGE 

(2010), que no Estado de Santa Catarina apenas 16% de seus municípios implanta-

ram rede coletora e tratamento de esgoto. Mesmo sendo um estado pertencente a 

uma região considerada das mais desenvolvidas, a situação catarinense demonstra 

que as políticas estaduais necessitam de ajustes e de investimentos para mudança 

desta realidade, pelo baixo percentual de atendimento à população. 

Na capital catarinense, Florianópolis, o cenário de atendimento por rede e 

tratamento de esgoto sanitário indica que alguns bairros não são atendidos. O per-

centual de atendimento por sistemas de tratamento coletivos da concessionária CA-
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SAN (Companhia Catarinense de Água e Saneamento) atinge 57%1. Nos bairros, 

onde a ausência dos sistemas coletivos é vivenciada, os empreendimentos passam 

a adotar sistemas individuais de tratamento de esgoto sanitário2. Os sistemas indivi-

duais implantados adotam arranjos diversos. Nos empreendimentos mais antigos, as 

tecnologias implantadas não estão correspondendo à eficiência desejada, por ne-

cessitarem de redimensionamento e manutenção. Esta manutenção, via de regra é 

pouco lembrada. Entretanto ela é fundamental para que, ao longo do tempo, a efici-

ência de tratamento seja atingida e mantida, de forma a atender valores que atinjam 

o preconizado pela legislação vigente. A Tabela 1 apresenta alguns arranjos nor-

malmente adotados e as suas eficiências, em teores de remoção de sólidos, DBO5, 

e nitrogênio amoniacal. 

Tabela 1: Arranjos adotados para tratamento individual de esgoto sanitário. Combinações de dispositivos adota-
dos para o tratamento individual de esgoto pelos empreendedores em Florianópolis/SC. Sol. = Sólidos, DBO5 = 
Demanda Bioquímica de Oxigênio, NH4 = Nitrogênio Amoniacal. LAAP = Lodo Ativado Aeração Prolongada. 

ARRANJOS 
Percentual de remoção das variáveis 

Sol. (1) DBO5 

 (2) 
NH4 

(2) 

Tanque séptico e sumidouro. 70% ___ ___ 

Tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro. ___ 40 a 75% ___ 

Tanque séptico, filtro anaeróbio e vala de infiltração. ___ 40 a 75% ___ 

Tanque séptico, filtro anaeróbio, desinfecção, drenagem pluvial. ___ 40 a 75% ___ 

ETE compacta (LAAP), sumidouro (c/ ou s/ desinfecção).  ___ 70 a 90% 60 a 90% 
ETE compacta (LAAP), vala de infiltração (c/ ou s/ desinfecção). ___ 70 a 90% 60 a 90% 

ETE compacta (LAAP), desinfecção, drenagem pluvial. ___ 70 a 90% 60 a 90% 

Fontes: (1) Andrade Neto (1997) 
(2) NBR 13969 (1997) 

Para que se possa visualizar a panorâmica realidade que decorre, há 

anos, décadas e até séculos, da politica de recursos na esfera do saneamento na 

cidade de Florianópolis, a  

Tabela 2 apresenta uma síntese cronológica do ano 1673 a 2011, para so-

lucionar os problemas do esgoto sanitário ao longo deste período. Os dados desta 

síntese estão embasados no estudo realizado por Silva (1989) e atualizado3 para os 

novos empreendimentos realizados pela Concessionária CASAN. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
BAVARESCO, C. Comunicação pessoal. Florianópolis/SC. 2011. (Empresa: CASAN) 

2
OLIVEIRA, E. C. Comunicação pessoal. Florianópolis/SC. 2010. (Empresa: DIAGRAMA Engenharia Ltda.) 

3
ARRUDA, L. B. Comunicação pessoal. Florianópolis/SC. 2011. (Empresa: CASAN) 
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Tabela 2: Síntese cronológica do saneamento em Florianópolis, do ano de 1673 a 2011. 

ANO SÍNTESE DO ACONTECIMENTO 

1673 
Início da póvoa de Nossa Senhora do Desterro pelo bandeirante paulista Francisco Dias 
Velho. Desde o inicio, problemas de saneamento, doenças e salubridade pública. Desde o 
inicio, os excretas tinham destino aleatório e ausente de preceitos de salubridade. 

1862 

A municipalidade constrói três trapiches de madeira para o lançamento de excretas ao mar: 
um na área central (hoje Praça Fernando Machado, próximo a Praça XV), outro próximo ao 
atual mercado público e outro no Arataca (próximo a atual ponte Hercílio Luz). Os esgotos 
eram depositados pelos moradores em barris de madeira (denominados na época de cubos) 
e ao final da tarde, recolhidos pelos escravos (“tigres”) para seu transporte e despejo nas 
praias e córregos mais próximos. A municipalidade controlava estes serviços, que foi o pri-
meiro serviço de esgotos da cidade. 

1877 

É concessionado a Firmínio Duarte e Silva e Carlos Guilherme Schmidt por 20 anos o servi-
ço de remoção de águas servidas e matérias fecais na área central. O serviço era executado 
pelos “tigres”, equipes de escravos de propriedade dos concessionários. Era cobrada taxa 
dos usuários dos serviços através de assinatura. 

1886 
A municipalidade contrata o serviço de um “lanção” para o transporte e lançamento ao mar 
de lixo, matérias fecais e águas servidas. 

1888 
Com a abolição da escravatura os serviços de remoção de águas servidas e matérias fecais 
passam a ser executado pela equipe de operacionais assalariados, fazendo uso dos chama-
dos “carroções verdes da municipalidade”. 

1911 
O Engenheiro carioca Luiz José da Costa é contratado pelo Governo Estadual e dá inicio 
aos projetos do primeiro sistema de esgotos de Florianópolis, face ao estado de calamidade 
sanitária da área central. 

1913 Em 13 de fevereiro se dá inicio às obras dos primeiro sistema de esgotos de Florianópolis 

1916 

Em 12 de setembro, em concorrida solenidade pública, se dá a inauguração do primeiro 
sistema de esgotos de Florianópolis (coleta, afastamento, tratamento e disposição final 
oceânica) na estação de tratamento do tipo Usina de Depuração Biológica por Ar Difuso 
(processo de lodos ativados correlato a cidade de Milwaukee/EUA). 

1951 
A Estação de Tratamento de Esgotos tem sua capacidade suplantada e os esgotos voltam a 
ser lançados brutos ao mar. 

1966 
Os esgotos sanitários em Florianópolis passam novamente a ser estudados com o intuito de 
um Projeto Final de Engenharia. As praias da área central dão sinal de poluição e não balne-
abilidade 

1988 Entra em operação o sistema de esgotos sanitários da Lagoa da Conceição. Processo trata-
mento: Lodos Ativados (Valos de oxidação). 

1994  
Entra em operação o sistema de esgotos sanitários da área continental com a inauguração 
da estação elevatória GB em Barreiros e as lagoas de estabilização em Pote-
cas/Forquilhinhas. 

1995 Entra em operação o sistema de esgotos sanitários do balneário de Canasvieiras. Processo 
tratamento: Lodos Ativados (Valos de oxidação). 

1997 
Entra em operação o novo sistema de esgotos sanitários insular com a inauguração da esta-
ção de tratamento no aterro da Baia Sul por lodos ativados, modificando a solução anterior 
as quais eram lagoas no Rio Tavares. Processo tratamento: Lodos Ativados (Aeração Pro-
longada). 

2002 
A FATMA (Fundação de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina) inicia o monitoramento 
mensal da balneabilidade das praias do Estado. 

2005 
A CASAN assume a administração e operação da ETE Praia Brava. Processo de tratamento: 
Lodos Ativados (Modular) + lagoas. 

2006 
Entra em operação a ETE Barra da Lagoa, Processo de tratamento: Reator UASB + Lodos 
Ativados (Tanques de oxidação). 

2007 
Início da operação da ETE Saco Grande, no bairro João Paulo. Processo de tratamento: 
Reator UASB + Filtro Aerado Submerso. UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) é o reator 
anaeróbio de fluxo ascendente. 

2011 
O programa de monitoramento mensal da balneabilidade das praias do Estado da FATMA 
tem sido efetuado. 

Fontes: Silva (1989) 
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A CASAN é atualmente responsável pela coleta e tratamento de esgoto 

sanitário de Florianópolis. Os sistemas de tratamento da capital estão assim distribu-

ídos e indicados, por ordem cronológica, na Tabela 3. 

Tabela 3: Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário, implantadas para atendimento ao tratamento de esgoto 
sanitário gerados em Florianópolis/SC. Indica ano em que entrou em operação, denominação dada pela Conces-
sionária (CASAN), configuração do tratamento, a variação de vazão (L/s), população atendida, corpo receptor 
que recebe efluente tratado.

 

INÍCIO DE 
OPERAÇÃO 

(ano) 

DENOMINAÇÃO 
DA  ETE 

CONFIGURA-
ÇÃO TRATA-

MENTO 

VAZÃO 
(L/s) 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA (hab) 

CORPO 
RECECTOR 

REMOÇÃO 
DBO5 (%) 

1988 Lagoa da Conceição (1)  10.500 Dunas (b)  
Jun/1994 Potecas (3) 250 95.000 Rio (d) 74,7 
Nov/1995 Canasvieiras (4) 30 a 70 33.000 (e) Rio (f) 94,5 
Out/1997 Insular (5) 278 a 417 150.000 Mar (g) 87,1 
Out/2005 Praia Brava (6) 4 a 15 1.800(h) Mar (i) 83,8 
Out/2006 Barra da Lagoa (7) 20 a 40 10.200(j) Infiltração(k) 89,2 
Jul/2007 Saco Grande (8) 11 a 20 6.000 (a) Mar (c) 95,1 
Dez/2007 Lagoa da Conceição (2) 6,9 a 73 36.000 Dunas (b) 92,6 

Fonte: CASAN4. 
ObservaçõesdaTabela 3: (a) De projeto 

(b) Lagoa de Evapoinfiltração nas dunas. 
(c) Emissário submarino de 800 m na baía do mar no bairro João Paulo. 
(d) Rio Forquilhas município de São José. 
(e) 33.000 hab. (Fora de temporada); 44.000 hab. (Verão). 
(f) Rio Papaquara, Rio do Brás e Canais no Sapiens Park. 
(g) emissário submarino de 80 m na baía sul/Florianópolis. 
(h) 1.800 hab. (Fora de temporada); 6.000 hab. (Verão). 
(i) Praia do Costão Sul. 
(j) 10.200 hab. (Fora de temporada); 20.000 hab. (Verão). 
(k) Aspersão + Infiltração em solo arenoso. 

 
Configuração do TratamentodaTabela 3: 
(1) Pré-tratamento + 2 valos de aeração + 1 decantador. 
(2) Pré-tratamento + 1 reator UASB + 2 valos de aeração + 1 decantador. 
(3) Pré-tratamento + 1 lagoa anaeróbia + 3 lagoas facultativas. 
(4) Reator UASB + Lodos Ativados (Valos de oxidação). 
(5) Pré-tratamento + 2 Zonas de desnitrificação + 2 tanques de aeração + 3 decantadores. 
(6) 3 tanques de aeração + 1 decantador + 3 lagoas de polimento + desinfecção com hipoclorito de sódio. 
(7) Pré-tratamento + 2 reatores UASB + 2 tanques de aeração + 2 decantadores + desinfecção com hipoclorito 

de sódio. 
(8) Pré-tratamento + 1 reator UASB + 1 filtro aerado submerso + desinfecção com hipoclorito. 

Em todas as regiões os esgotos gerados nos empreendimentos devem 

ser conduzidos ao sistema de tratamento, seja na concepção de coletivo, descentra-

lizado ou individual, de forma que não comprometa a qualidade da água dos recur-

sos hídricos receptores.  

Alguns conceitos precisam ser identificados para se discorrer sobre os tra-

tamentos de esgotos sanitários. Primeiramente, pela NBR 9648 (ABNT, 1986), o es-

goto doméstico é definido como sendo despejo líquido resultante do uso da água 

para higiene e necessidades fisiológicas humanas. Os efluentes industriais são ex-

tremamente diversos, em decorrência da variação de uso da água pra fins industri-

ais, e adquirem características próprias em função do processo industrial empregado 

                                                
4ARRUDA, L. B. Comunicação pessoal. Florianópolis/SC. 2011. (Empresa: CASAN) 
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(JORDÃO & PESSÔA, 1995). Desta forma o esgoto sanitário é assim definido pela 

NBR 9648: 

Despejo líquido constituído de esgotos doméstico e industrial, água de infil-
tração e a contribuição pluvial parasitária. (ABNT, 1986) 

Para a escolha da tecnologia apropriada para o tratamento de esgoto sa-

nitário deve-se ter conhecimento prévio do efluente a ser tratado e das unidades que 

irão compor a ETE. Para Jordão & Pessôa (1995), os processos de tratamento de 

esgotos sanitários são compostos por uma série de operações unitárias, emprega-

das para remoção de substâncias indesejáveis, ou para transformação destas subs-

tâncias em outras de forma aceitável. Para tanto, utilizam-se os processos físicos, 

químicos ou biológicos para remover as cargas poluentes do esgoto, devolvendo ao 

ambiente o produto final, efluente tratado, em conformidade com os padrões exigi-

dos pela legislação ambiental pertinente. As tecnologias mais adotadas atualmente 

nas ETE no estado de Santa Catarina são: lagoas de estabilização, lodos ativados e 

filtro biológico. 

Para a definição acertada da tecnologia a ser implantada é importante ser 

avaliado o espaço físico deste empreendimento. Para alguns empreendimentos o 

baixo volume de efluente bruto é agregado ao fator espaço físico, dando condições à 

implantação de ETE compacta. No entanto, o desempenho de ETE compacta, quan-

to ao atendimento à legislação, pode variar em função da sazonalidade e da opera-

cionalização. Essa variação pode ser significativa em função de suas características 

e por sua compactação. Os limites para lançamento de esgoto sanitário atualmente 

preconizados pela legislação estabelecem os parâmetros apresentados na Resolu-

ção do CONAMA no 430 (BRASIL, 2011) e demonstrado na Tabela 4.  

A operação e manutenção das ETE, seja ela compacta ou não, é uma 

condição prioritária para que o efluente atinja a característica desejada. Portanto, a 

ETE deve ter um programa de monitoramento, essenciais para o controle da estação 

e do ambiente aquático que irá receber o efluente tratado. Em processos aeróbios 

exige-se uma relação DBO5:N:P mínima de 100:5:1, enquanto que em processos 

anaeróbios tem-se exigido a relação DQO:N:P mínima de 350:7:1. No Brasil, os es-

gotos sanitários bruto apresentam concentrações típicas de fósforo total na faixa de 

6 a 10 mg/L P (CETESB, 2009). 
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Tabela 4: Condições e Padrões para Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários estabelecida 
na Resolução do CONAMA no 430 (BRASIL, 2011). 

Parâmetros Efluente líquido(1) Esgoto Sanitá-
rio(2) 

pH 5 a 9 5 a 9 
Temperatura (o

C) < 40 (3) < 40 (3) 
Materiais sedimentáveis (mL/L) ≤ 1 ≤ 1 

DBO5,20 (mg/L) 60% (5) ≤ 120 (4) 
Óleos e graxas (mg/L) 50 < 100 

Materiais flutuantes e sólidos grosseiros Ausência Ausência 
Sólidos suspensos totais – eficiência de remoção (%) -- 20 

Teste de ecotoxicidade De acordo com órgão ambiental Obrigatório 
Nitrogênio amoniacal total (mg/L N) 20 -- 

(1) Seção II, artigo 16, Resolução do CONAMA n
o
430/2011 

(2) Seção III, artigo 21, Resolução do CONAMA n
o
430/2011 

(3) Sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mis-
tura; 

(4) Sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de efluente de sistema de tratamento com 
eficiência de remoção mínima de 60% de DBO, ou mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico que 
comprove atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor. 

(5) Remoção mínima de 60% de DBO sendo que este limite só poderá ser reduzido no caso de existência de 
estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento do corpo 
receptor. 

Fonte: BRASIL, 2011 

No aspecto de controle da poluição das águas, além do material orgânico 

e microbiológico contido nos esgotos, é relevante identificar a presença de nutrientes 

(N e P), por serem elementos indispensáveis para o crescimento de produtores pri-

mários em ambientes aquáticos. Dessa forma, o seu excesso também pode conduzir 

ao fenômeno de eutrofização destes corpos hídricos. Cita Mota & Von Sperling 

(2009), que a importância de verificação do fósforo em águas residuárias se dá pela 

associação da sua presença aos seguintes aspectos: 

“(i)O fósforo é um nutriente essencial para o crescimento dos microrganis-
mos responsáveis pela estabilização da matéria orgânica. Usualmente, o 
esgoto doméstico possui um teor suficiente de fósforo, mas em certos des-
pejos industriais o teor pode ser insuficiente para o crescimento dos micror-
ganismos; (ii) O fósforo é nutriente essencial para o crescimento de algas, 
podendo, por isso, em certas condições, conduzir a fenômenos de eutrofi-
zação de lagos e represas; (iii) O fósforo não apresenta implicações sanitá-
rias na qualidade da água.” (MOTA & VON SPERLING, 2009), 

O esgoto sanitário é tratado utilizando-se processos biológicos, pela re-

produção artificial do mecanismo de biodegradação que ocorreria nos corpos hídri-

cos. O processo de tratamento de lodos ativados é biológico, por se tratar de um 

processo aeróbio e contínuo, de modo a reciclar a biomassa. Com o mecanismo de 

retorno do lodo, constitui-se a prática de inoculação permanente e aclimatada da 

biomassa (VAZOLLER et al, 1989). 

Lodo Ativado é um processo biológico através do qual os microrganismos 

que entram no sistema, juntamente com o esgoto a ser tratado, oxidam e minerali-

zam a matéria orgânica. O sistema é composto por duas unidades básicas, um rea-

tor aeróbio e um decantador secundário. No tanque de aeração a composição das 
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espécies não dependerá só do esgoto, contudo o projeto e a operação da ETE con-

tribuirão para o bom desempenho da ETE. 

Os microrganismos são mantidos em suspensão pelo ar que é injetado no 

reator e pelo uso de agitadores. O oxigênio é usado pelos microrganismos para me-

tabolizarem a matéria orgânica e assim manter a população microbiana. Portanto, no 

reator aerado é estimulado o desenvolvimento de microrganismos na forma de flocos 

(lodos ativados). No decantador secundário, o lodo é recirculado ao tanque de aera-

ção. A concentração de microrganismos é controlada pela taxa de fluxo do lodo em 

excesso. Além disso, o lodo em excesso é removido para evitar que o mesmo flote e 

para manter constante a concentração de sólidos suspensos (NUNES, 2009). Se-

gundo Von Sperling (1997), o processo de lodos ativados pode ser dividido, quanto à 

idade do lodo, em lodos ativados convencional e aeração prolongada e quanto ao 

fluxo, contínuo e intermitente, por batelada. A Figura 1 mostra o processo descrito 

acima através do esquema básico do processo de lodos ativados. 

 
Figura 1: Esquema básico de lodos ativados, composto pelo tanque de aeração e o decantador secundário, 
demonstrando os pontos de retorno e saída de lodo. 

A concepção de um sistema de tratamento de esgoto sanitário tem como 

enfoque a melhor opção de arranjo, sob o ponto de vista técnico, social e econômico 

(NBR 9648, 1986). A escolha da tecnologia de tratamento pelo sistema de lodos ati-

vados é amplamente utilizada para o tratamento de esgoto sanitário e efluente in-

dustrial, em situações em que uma elevada qualidade do efluente é necessária e a 

disponibilidade de área é limitada. No entanto, o sistema de lodos ativados inclui um 

índice de mecanização superior ao de outros sistemas de tratamento, implicando em 

operação mais sofisticada. Outras desvantagens estão no consumo de energia elé-

trica para aeração e a maior produção de lodo. (VON SPERLING, 1997). 

Todas as preocupações com o gerenciamento do sistema de tratamento 

de esgoto sanitário justificam-se pelas condições em que o ambiente aquático irá 

recebê-lo. Para que sejam avaliadas as condições da qualidade da água dos corpos 
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hídricos, pode ser usada uma seleção de variáveis físico-químicas, químicas e mi-

crobiológicas que refletem a qualidade da água do ambiente aquático. A avaliação 

da qualidade será embasada na comparação da classe em que se enquadra, se-

gundo a legislação vigente. 

A Resolução do CONAMA no 357 (BRASIL, 2005), dispõe sobre a classifi-

cação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 

como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes em corpos 

receptores. Esta resolução está complementada pela Resolução do CONAMA no 

397 (BRASIL, 2008), a qual fixou o prazo de 180 dias para complementação das 

condições e padrões de lançamento de efluentes, previsto no art. 44 da Resolução 

no 357 e no Art. 3o da Resolução no 397. Porém este prazo foi prorrogado pela Reso-

lução do CONAMA no 410 (BRASIL, 2009). Estas adequações deram-se em função 

das necessidades exigidas das práticas das aplicações junto às tecnologias de tra-

tamento dos efluentes sanitários. Em maio de 2011 o CONAMA emitiu a Resolução 

no 430, de 13 de maio de 2011, que dispõe sobre as condições e padrões de lança-

mento de efluentes, complementando e alterando a Resolução no 357 (BRASIL, 

2005). 

Para a realidade da área limitada pela pesquisa, este trabalho avaliou o 

comportamento de uma ETE compacta do tipo lodo ativado de fluxo continuo e com-

parou sua adequação à legislação vigente, em um braço do Ribeirão Capivari, locali-

zado na região norte de Florianópolis. Os resultados serão comparados a outras 

ETE compactas de mesma tecnologia, para uma avaliação ampliada. Também será 

realizada a caracterização da qualidade da água do corpo receptor dos efluentes da 

área.  
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2 OBJETIVO 

2.1 Objetivo geral 

Investigar o comportamento de uma ETE compacta do tipo Lodo Ativado 

de fluxo contínuo quanto à operacionalização desta tecnologia na Costa Norte da 

Ilha de Santa Catarina e avaliar sua influência sobre o curso d’água que recebe o 

efluente. 

2.2 Objetivos específicos 

1. Avaliar a composição do efluente da ETE quanto ao atendimento aos 

parâmetros preconizados na legislação, de acordo com a classificação do 

rio; 

2. Avaliar a eficiência da ETE e sua relação com a sazonalidade.  

3. Caracterizar a qualidade da água do corpo hídrico que recebe o efluente das 

ETE compactas selecionadas na região próxima à foz do Rio Capivari, e 

4. Avaliar a contribuição da ETE sobre a alteração da qualidade de água no 

corpo receptor; 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Área de estudo 

A área de estudo está localizada próxima ao Ribeirão do Capivari, no Dis-

trito Ingleses do Rio Vermelho, Costa Norte da Ilha de Santa Catarina. Esta área es-

tá sobre o aquífero dos Ingleses, o qual constitui um dos mananciais utilizados pela 

CASAN para o abastecimento público de água da região (PMF, 2004). A Figura 2 

ilustra a localização da área em estudo, com a especificação do desenvolvimento da 

pesquisa na UEP (Unidade Espacial de Planejamento), denominada pelo Instituto de 

Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF) como sendo Ingleses Norte. 

  

  

Figura 2: Área de estudo da pesquisa localiza-se na UEP (Unidade de Planejamento Urbano) Ingleses Norte, 
nomenclatura utilizada pelo Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF). No Distrito dos Ingleses do 
Rio Vermelho, norte da ilha de Santa Catarina. 

Fonte: Geoprocessamento Corporativo – PMF/IPUF (2010) e Google Earth (2011) 

A área de estudo foi limitada em uma extensão cuja inclinação da drena-

gem pluvial escoa em direção ao braço de drenagem, como indicado na Figura 3. O 

braço de drenagem citado possui ligação com o Ribeirão Capivari. 

 
Figura 3: Localização da área de estudo está destacada em parte central da UEP: Ingleses Norte. A área está 
limitada pelo relevo acentuado de mata nativa, Ribeirão Capivari e o Oceano Atlântico. 

Fontes: Google Earth (2010) 
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3.2 PLANO DE AMOSTRAGEM 

Para atendimento aos objetivos da pesquisa, o estudo contou com o de-

senvolvimento de atividades de campo e de laboratório. Estas atividades compreen-

deram coleta de amostras de pontos específicos, ilustrados na Figura 4. Também 

foram usados dados de outras ETE compactas, semelhantes à monitorada nesse 

estudo. Os laudos das outras ETE compactas foram fornecidos pela empresa MET-

TA AMBIENTAL.  

As atividades de laboratório envolveram as determinações das seguintes 

variáveis: Temperatura, Oxigênio Dissolvido, Turbidez, DBO5, Coliformes Termotole-

rantes, Fósforo Total, Fosfato, pH, Salinidade, Clorofila-a, Condutividade,  Amônia, 

Nitrito, e Nitrato. Por questões de logísticas, parte destas análises foi efetuada no 

Laboratório de Oceanografia Química da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI); 

parte foi terceirizada, a cargo da empresa JR Hidroquímica (W.V. Hidroanálise 

Ltda.). Ainda houve apoio logístico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-

nologia de Santa Catarina (IFSC) – Campus Florianópolis.  As análises ficaram dis-

tribuídas conforme a Tabela 5: 

Tabela 5: Distribuição das variáveis analisadas pelos laboratórios e a metodologia utilizadas para das variáveis, 
no período de amostragem de 15/12/2010 a 22/09/2011. 

Variável Laboratório Método 
NH4, NO2, NO3, Salinidade, Con-
dutividade, Clorofila-a e Fosfato 

Lab. Oceanografia Química UNIVALI Espectrofotometria UV-V 

DBO5 JR Hidroquímica Método de Winkler 
Fósforo total  JR Hidroquímica Azul de Fosfomolibdênio 

Oxigênio Dissolvido “in loco” Potenciometria 

pH JR Hidroquímica Potenciometria 

Coliformes Termotolerantes JR Hidroquímica Membranas filtrantes 

Temperatura  “in loco” Potenciometria 

Turbidez  IFSC Turbidímetro 

Para a avaliação a qualidade da água e a eficiência de ETE compacta e 

sua influência no Ribeirão Capivari, efetuou-se primeiramente a caracterização da 

qualidade da água do corpo hídrico. Em paralelo a estas amostragens, procurou-se 

tomar ciência dos procedimentos adotados pelas estações de tratamento compac-

tas, objeto desta pesquisa, existentes na área de estudo. A metodologia e frequência 

de monitoramento das ETE, adotadas pelos condomínios para acompanhamento ao 

órgão municipal solicitante, cumpre o requisito exigido no processo de fiscalização 

dos empreendimentos em áreas balneárias que são de encaminhamentos bimestrais 

dos laudos laboratoriais efetuados nos efluentes das ETE. 
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Figura 4 Readequação da localização dos pontos de amostragem da área de estudo, referentes as amostras 
relacionadas as variáveis monitoradas no corpo hídrico, nos pontos amostrais #1, #2 e de esgoto bruto, entrada 
na ETE (#EB) e esgoto tratado, saída da ETE (#ET). Período de acompanhamento da ETE 29/04 a 22/09/201. 

Fontes: Google Earth (2011) 

E as coordenadas dos pontos de amostragem desta última configuração 

estão especificadas na Tabela 6, para o georeferenciamento os pontos amostrados. 

Tabela 6: Coordenadas geográficas dos pontos de amostragem nos pontos amostrais #1, #2 e de esgoto bruto, 
entrada na ETE (#EB) e esgoto tratado, saída da ETE (#ET). Período de acompanhamento da ETE 29/04 a 
22/09/201. Georeferenciadas pelo GPS no período de pesquisa. Datum: SIRGAS2000. Equipamento: Modelo: 
GPS MAP 60CSx, Marca: GARMIN.  
PONTOS LOCAL COORDENADAS 

#1 Braço de Rio (próx. à Ponte final da Rua Abel Alves Cabral Jr.) 270 25´ 20,5” S 480 24´ 31,6” W 

#2 Braço de Rio (Ponte no final da Rua dos Canudos) 27 0 25´ 37,9” S 480 24´ 32.7” W 

EB Entrada Esgoto Bruto na ETE 27 0 25´ 37,9” S 480 24´ 14,7” W 

ET Saída Esgoto Tratado na ETE 27 0 25´ 37,9” S 480 24´ 14,7” W 

3.2.1 ETE compacta 

Passou-se então para a logística de implantação do monitoramento de um 

condomínio da área limitada para a pesquisa de maneira a complementar e caracte-

rizar e os dados para o embasamento da eficiência da ETE compacta com um nú-

mero maior de parâmetros e passando um intervalo de frequência de 21 dias. Duran-

te o estudo da ETE compacta foram realizadas 6 (seis) amostragens. Contudo, o 

histórico de dados monitorados pela assessoria prestada pela empresa ao condomí-

nio foi prontamente passado, com empenho e parceria. com créditos para o bom 

andamento da pesquisa.  
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A ETE monitorada é do tipo compacta composta por reator de lodos ativos 

de fluxo continuo, antecedido por um reator anóxico e posterior ao reator de lodos 

ativados e um decantador secundário. Para a complementação, a ETE conta com 

um dispositivo de desinfecção (Cloração). A Figura 5 configura a concepção adotada 

no projeto elaborado para ETE compacta, objeto do monitoramento desta pesquisa, 

a qual adota a pré-desnitrificação no sistema de lodo ativado. 

Pelo memorial descritivo5 são conceituadas as partes integrantes do tra-

tamento, como sendo: (1) a concepção de um reator anóxico seguido de um reator 

aeróbio, com o propósito de promover a nitrificação/desnitrificação. No tanque aeró-

bio ocorre a nitrificação, pela formação dos nitratos, e estes são conduzidos ao tan-

que anóxico, através da recirculação interna, como mostra a Figura 5a e 5b; (2) rea-

tor aeróbio, onde a aeração é mecanizada. O ar é introduzido através de um com-

pressor, com o auxílio do tubo Venturi, indicado na Figura 5b, próximo ao fundo do 

tanque, para ser difundindo no meio líquido, pelas bolhas de ar geradas. Quanto 

menor a bolha de ar, maior a área superficial disponível para a troca de gases e com 

isso maior a eficiência de oxigenação. Este sistema sobressai com vantagem com 

relação à implantação de aeradores por ar difuso, por não ter a colmatação que 

ocorre normalmente nos difusores. O tempo de aeração é controlado por um sistema 

automatizado, o qual está fixado em 20 minutos; (3) o decantador secundário ocorre 

a separação da biomassa do líquido clarificado. O dimensionamento deve ser criteri-

oso para que não ocorra tempo de retenção elevado, o que poderiam ocasionar odo-

res desagradáveis. O lodo sedimentado será encaminhado ao reator aeróbio, ati-

vando assim a renovação da biomassa. O sistema automatizado regula a decanta-

ção para um tempo de 20 minutos e de recirculação do lodo de 10 minutos; (4) Tan-

que de desinfecção tem o objetivo de diminuir para os níveis aceitáveis da legislação 

nos parâmetros biológicos, por exigência do órgão municipal uma vez que o efluente 

tratado será lançado na rede pluvial. A Figura 5a apresenta a vista em planta da 

ETE de modo a identificar o fluxo do afluente a ser tratado e a sua saída da ETE, e a 

Figura 5b apresenta a mesma ETE vista em corte, para melhor detalhar o fluxo do 

esgoto e lodo dentro da unidade de tratamento. A Figura 6 mostra a visualização da 

ETE compacta, indicando a posição das estações #EB e #EB. 

 
 
 

                                                
5
OLIVEIRA, E. C. Memorial descritivo e de cálculo do projeto da ETE compacta. DIAGRAMA Engenharia Ltda., 

Florianópolis/SC, 2007. 
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a) Vista em planta baixa 

 
b) Vista em corte 

 

 
Figura 5: ETE compacta tipo lodo ativado de fluxo continuo do Condomínio Residencial. Apresenta na coloração 
lilás o fluxo de efluente líquido bruto e azul fluxo do líquido clarificado e marrom o fluxo de lodo, em vermelho a 
entrada de ar no tanque de aeração. Segundo memorial descritivo do projeto da ETE compacta. 

 

 
Figura 6: ETE compacta tipo lodo ativado de fluxo continuo do Condomínio Residencial. #EB = entrada de eflu-
ente bruto na ETE e #ET = saída de efluente tratado da ETE. 

O Fluxograma para a amostragem da ETE compacta está apresentado na 

Figura 7. Este procedimento metodológico tem o intuito de atingir o item 1 dos objeti-

vos específicos. 
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Figura 7: Fluxograma dos eventos amostrais na ETE compacta objeto do estudo para os pontos #EB (entrada na 
ETE) e #ET (saída da ETE). 

3.2.2 ETE compactas de outros condomínios residenciais 

Para ter um entendimento abrangente do comportamento da ETE descrita 

no item anterior, obteve-se acesso aos dados de ETE de cinco condomínios que uti-

lizam a mesma planta tecnológica para o tratamento do esgoto sanitário. Estas ETE 

estão localizadas na região de Florianópolis. São ETE compactas, compostas por 

reator de lodos ativados de fluxo continuo. Esta tecnologia está descrita no item 

3.2.1. As variáveis utilizadas nesta análise comparativa foram fósforo total e DBO5 e 

entre as realizadas pelos gestores dos condomínios eram as que possuíam delibe-

rações na legislação vigente. 

Para ter acesso às informações dos laudos dos efluentes das ETE, os va-

lores amostrais foram repassados através de cópias dos laudos pela empresa que 

gerencia estes empreendimentos residenciais. Por esta razão, as datas não coinci-

dem entre si. O período de acompanhamento também difere, de acordo com as da-

tas que os condomínios passaram a ser geridos por essa assessoria ambiental. A 

Figura 8 apresenta o fluxograma dos eventos das amostragens para estes dados. 
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Figura 8: Fluxograma dos eventos amostrais de outras ETE compactas com a mesma tecnologia da ETE objeto 
do estudo. Os números de eventos amostrais (n) variaram de ETE para ETE, conforme o plano de monitoramen-
to. 

3.2.3 Corpo hídrico 

O corpo hídrico foi monitorado com o intuito de verificar a qualidade da 

água no Ribeirão Capivari. Para este acompanhamento foram monitoradas as variá-

veis: temperatura, oxigênio fissolvido, turbidez, DBO5, coliformes termotolerantes, 

fósforo total, fosfato, pH, salinidade, clorofila-a, condutividade, amônia, nitrito, e nitra-

to. As amostras foram coletadas nos mesmos dias da amostragem da ETE compac-

ta, com frequência de 21 dias. Período de acompanhamento da ETE 29/04 a 

22/09/2011. 

De maneira a contextualizar os pontos amostrais #1 e #2, as Figura 9 e 

Figura 10 mostram alguns registros fotográficos dos ambientes aquáticos em que 

foram efetuadas as coletas de amostras. 

   
#1 18/02/2011 #1 09/03/2011 #1 17/06/2011 

Figura 9: Registros fotográficos do ponto amostral #1. Amostras coletadas no Braço de Rio (próximo à ponte 
final da Rua Abel Alves Cabral Jr.). Período de acompanhamento da ETE 29/04 a 22/09/2011. 
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#2 15/12/2010 #2 09/03/2011 #2 20/05/2011 

Figura 10: Registros fotográficos do ponto amostral #2. Amostras coletadas no Braço de Rio na ponte no final da 
Rua dos Canudos. Período de acompanhamento da ETE 29/04 a 22/09/2011. 

A logística de execução das análises laboratoriais seguiu o descrito no ini-

cio do item 3.2 deste documento, abrangendo os laboratórios de Oceanografia Quí-

mica da UNIVALI, campus Itajaí, e o laboratório JR Hidroquímica em Florianópolis, 

com a preparação das amostras no Laboratório Físico-químico do curso de Sanea-

mento do IFSC, campus Florianópolis. A Figura 11 apresenta a metodologia adotada 

para a realização das coletas nos pontos amostrais #1 e #2, no Ribeirão Capivari. 

 
Figura 11: Fluxograma dos eventos amostrais realizados no Ribeirão Capivari durante o estudo. Pontos amos-
trais #1 e #2. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Primeiramente serão apresentados os resultados obtidos referentes ao 

monitoramento da ETE compacta na UEP Ingleses Norte. Estes resultados foram 

comparados com laudos laboratoriais de ETE semelhantes da região de Florianópo-

lis. Na sequência, apresentam-se os dados também acompanhados na pesquisa no 

Ribeirão Capivari pela influência direta da área em estudo. Neste mesmo item reali-

za-se a análise multivariada no ambiente (corpo hídrico). À medida que forem apre-

sentados os resultados da pesquisa, realizar-se-á a discussão das tendências gerais 

dos itens elencados, de modo a apresentá-los em seus contextos, ETE e corpo hí-

drico. 

4.1 ETE COMPACTA 

O acompanhamento da ETE compacta foi realizado no período de 29/04 a 

22/09/2011. O planejamento inicial da pesquisa seria de utilizar os dados levantados 

no monitoramento realizado pelo condomínio gestor do empreendimento. No entan-

to, o monitoramento analítico da ETE é efetuado apenas com as variáveis DBO5, 

fósforo total, sólidos sedimentáveis, coliformes totais e termotolerantes, com fre-

quência bimensal. Este procedimento tem anuência do condomínio pela questão 

financeira e pela solicitação da Vigilância Sanitária Municipal que exige o protocolo 

destes laudos com a referida frequência e com as variáveis mínimas especificadas 

acima. Nesta metodologia adotada pelos gestores, os laudos não representaram, 

para a pesquisa, a frequência e abrangência de dados necessárias para a avaliação 

planejada. Contudo, não se descartaram todos os dados levantados pelo condomí-

nio. Utilizaram-se as variáveis DBO5 e fósforo total que serão apresentadas na se-

quência deste documento. 

A visualização das variáveis monitoradas na ETE estão sumarizadas na 

Tabela 7, indicando os parâmetros de média (��) desvio padrão (DP), e as concentra-

ções máximas ([ ] Máx)  e mínimas ([ ] Mín). Também são mostrados os percentuais 

de não conformidade (% Ñ Cf) obtidos. As inconformidades foram consideradas 

quando as variáveis estiveram fora dos limites preconizados na Resolução do CO-

NAMA 430 (BRASIL, 2011). O fósforo total foi comparado pelo limite estabelecido na 
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Lei No 14.675 (GOVERNO DE SC, 2009). Esta Lei é denominada como o Código 

Estadual de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina. 

Tabela 7: Resumo dos resultados obtidos da ETE compacta monitorada na pesquisa. Os parâmetros indicativos 
para a análise estatística serão: média (��); Desvio Padrão (DP), Concentração Máxima ([ ] Máx) e Mínima ([ ] 
Mín) e o Percentual de Não Conformidade (% Ñ Cf) obtido. As inconformidades foram consideradas quando as 
variáveis estiveram fora dos limites preconizados na Resolução do CONAMA 430/2011. Para as variáveis moni-
toradas na ETE:#EB = efluente bruto, #ET =efluente tratado. Para a variável fósforo total foi analisada pelo limite 
estabelecido na Lei No 14.675/2009 Período de acompanhamento da ETE 29/04 a 22/09/2011. n = 6 

VARIÁVEL 
#EB #ET 

�� DP [ ] Máx [ ] Mín �� DP [ ] Máx [ ] Mín % Ñ 
Cf. 

Temperatura (°C)(*) ─ ─ ─ ─ 23,4 3,3 25,3 2,6 0,0 
Oxig. Dissolvido (mg/L) (*) ─ ─ ─ ─ 3,1 0,7 4,8 2,6 ─ 
Turbidez (UNT):              135,0 29,7 160,0 72,6 50,5 25,2 123,0 27,6 ─ 
DBO5(mg/L O):                340,9 54,7 441,6 255,0 95,8 19,5 124,7 41,2 33,3 
Termotolerantes (UFC/100mL): 372219 431854 1280000 115 4483 6506 24000 100 33,3 
Fósforo Total (mg/L P): 5,969 1,643 8,100 3,640 5,447 1,368 8,150 3,700 83,3 
Fosfato (mg/L P):           1,411 0,199 1,689 1,190 1,109 0,534 1,727 1,142 ─ 
Nitrog. Amoniacal (mg/L N):     7,184 4,107 14,972 2,463 6,284 4,843 14,949 0,095 0,0 
pH:                                 7,1 0,2 7,6 6,8 6,9 0,1 7,1 6,7 0,0 
Nitrito (mg/L N):                     0,604 0,907 2,463 0,016 0,454 0,930 2,532 0,009 ─ 
Obs: (*) Valores correspondentes às medições no tanque de aeração da ETE compacta monitorada  

Para complementar os dados citados na Tabela 7, a Tabela 8 apresenta 

os percentuais de eficiência de remoção das variáveis no tratamento do esgoto sani-

tário pela ETE compacta, indicando os parâmetros de média, desvio padrão e os 

valores máximos e mínimos, bem como o percentual de não conformidade para as 

ocasiões em que as amostras de saída da ETE compacta estiveram fora dos limites 

preconizados na Resolução do CONAMA 430 (BRASIL, 2011), para percentual de 

remoção da DBO5. 

Tabela 8: Variáveis dos dados resumo do percentual remoção alcançado pela ETE compacta. Os parâmetros 
indicativos para a análise estatística serão: média (��); Desvio Padrão (DP), Percentual de Concentração Máxima 
(% Máx) e Mínima (% Mín). Especificamente para a variável DBO5, acrescido o parâmetro de e o Percentual de 
Não Conformidade (% Ñ Cf) obtido. As inconformidades foram consideradas quando as variáveis estiveram fora 
dos limites preconizados na Resolução do CONAMA 430/2011. As variáveis aqui apresentadas referem-se ao 
ponto amostral de saída da ETE, #ET = esgoto tratado. Período de acompanhamento da ETE 29/04 a 22/09/201. 
n = 6 

 #ET (%) 
Variável 

�� DP % Máx % Mín % Ñ Cf.. 

Turbidez 44,0 27,9 82,0 1,6 ─ 
DBO5 70,7 7,4 89,6 62,5 0,0 
Coliformes Termotolerantes 70,0 30,5 99,9 0,0 ─ 
Fósforo Total 8,9 8,9 27,2 0,0 ─ 
Fosfato  7,1 8,1 27,6 0,0 ─ 
Nitrogênio Amoniacal  21,3 25,9 98,3 0,0 ─ 

Nitrito  36,6 26,1 95,8 0,0 ─ 

As variações temporais de temperatura, OD, e pH monitoradas na ETE 

são mostradas na Figura 12. As variáveis estão comparadas aos valores estipulados 

pela Resolução no 430 (BRASIL, 2011).  

A temperatura em que o efluente foi descartado permaneceu dentro do 

preconizado pela resolução. O OD medido no tanque de aeração mostrou sempre 

valores superiores a 2,5 mg/L. No entanto, está concentração não pode ultrapassar 
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a 4,0 mg/L para que não ocorra o surgimento de algas filamentosas que irão prejudi-

car a operação. É importante o controle para evitar que o ambiente se torne hipóxi-

co. No sistema de tratamento decorrem períodos em que o aerador é acionado, para 

processar a aeração e momentos de parada para que ocorra a fase de decantação e 

retorno ou remoção de lodo. O pH durante período de amostragem permaneceu na 

faixa de 5 a 9. Esta faixa está dentro do preconizado na resolução CONAMA citada 

acima.  

 

 
 

Figura 12: Variáveis: Temperatura, OD epH na ETE. Os pontos de coleta especificados nos gráficos referem-se: 
#EB amostra coletada do esgoto bruto na entrada da ETE e #ET amostra coletada do esgoto tratado na saída da 
ETE. Apresenta os limites especificados pela Resolução CONAMA 430/2011, referente às condições e padrões 
para efluentes de sistemas de tratamento de esgotos sanitários. Período de acompanhamento da ETE 29/04 a 
22/09/2011. n = 6 

Na Figura 13 são apresentadas as distribuições da turbidez, DBO5 e coli-

formes termotolerantes. De forma geral, os valores de DBO5 atingiram valores inferi-

ores ao preconizado pela resolução que estipula valor máximo para o descarte de 

esgoto tratado de 120 mg/L  (BRASIL, 2011). Apenas na amostra do dia 22/09/2011, 

a DBO5 do efluente tradado foi 124,7 mg/L (Figura 13), ficando acima do preconiza-

do.  Entretanto, embora o valor absoluto tenha sido elevado, se for comparado com 

o valor do esgoto bruto para essa data (#EB= 441,6 mg/L), a eficiência de remoção 

da DBO para essa data foi de 72%, ficando dentro do estipulado pela Resolução 

CONAMA 430/2011 (mínimo de 60%). Mesmo que a remoção de DBO5 esteja acima 

do preconizado na Resolução do CONAMA 430, superior a 60% (BRASIL, 2011), a 

eficiência foi baixa para esta tecnologia que tem condições de ter um melhor desem-

penho. Este baixo desempenho pôde ser explicado pela paralisação dos aeradores, 

o que ocorreu dias antes desta coleta, em função de uma pane elétrica no condomí-

nio. 
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Figura 13: Variáveis: Turbidez, DBO5 e Coliformes Termotolerantes na ETE Os pontos de coleta especificados 
nos gráficos referem-se: #EB amostra coletada do esgoto bruto na entrada da ETE e #ET amostra coletada do 
esgoto tratado na saída da ETE. Apresenta os limites especificados pela Resolução CONAMA 430/2011, referen-
te às condições e padrões para efluentes de sistemas de tratamento de esgotos sanitários. Para a variável Coli-
formes termotolerantes o limite está preconizado pela Resolução CONAMA 357/2005. Relação de remoção das 
variáveis: turbidez, DBO5 e Coliformes Termotolerantes na saída da ETE (#ET). Período de acompanhamento da 
ETE 29/04 a 22/09/2011. n = 6 

Em função da pane elétrica ocorrida no final de semana, no dia da coleta, 

o aerador ainda estava desligado, não foi percebida a parada da aeração na ETE. 

Por conta da paralisação do aerador, o sistema operou em regime anaeróbio e 

mesmo assim o sistema respondeu ao percentual de remoção exigido. No entanto, 
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este rendimento é muito baixo para o que se propõe a tecnologia. Estando o sistema 

funcionando adequadamente, seu rendimento para a variável DBO5 atinge percentu-

al acima de 95%. Desta forma fica evidente a importância de ser dada uma atenção 

maior à manutenção do sistema. 

Para os coliformes termotolerantes, em duas amostras do efluente #ET, 

os valores ultrapassam o estabelecido de 1.000 UFC/100mL, pela Resolução 357 

(BRASIL, 2005). Estas situações decorreram da falta de vistoria e reposição das 

pastilhas de cloração na etapa de desinfecção do efluente tratado, denotando tam-

bém falta de manutenção.  

A permanência da estação parada nos dias que antecederam a data da úl-

tima coleta, como descrito acima, refletiu também na remoção de turbidez. No inicio 

do monitoramento, com o sistema ainda não completamente maturo, a remoção fi-

cou abaixo da desejada. Contudo, na sequência da amostragem, foi observada me-

lhora no desempenho, com os percentuais de remoção ficando acima de 60% 

(Figura 13). Porém, no último evento de coleta, a remoção de turbidez não ocorreu, 

em consequência da pane na parte elétrica do condomínio. 

Nas Figura 14 eFigura 15 são apresentadas as variáveis relacionadas aos 

nutrientes na ETE. Os gráficos mostram que as eficiências na remoção de nutrien-

tes, de maneira geral foram baixas, atingindo percentuais mínimos de 0 (zero) e má-

ximo de 27,2%. O nitrogênio amoniacal apresentou uma excelente remoção apenas 

na coleta do dia 01/09/2011. 

Durante o decorrer das amostragens e à medida que as análises mostra-

vam a configuração do desempenho da ETE, agendou-se uma reunião para apre-

sentar os resultados à empresa gestora que assessora o condomínio. Nesta reunião 

concluiu-se que a bomba do aerador não estava desempenhando bom funcionamen-

to. Após a troca do equipamento, a amostra do dia 01/09/2011, apresenta uma exce-

lente remoção de nitrogênio amoniacal, que ficou acima de 90%. Contudo, na amos-

tragem seguinte, dias antes da coleta do dia 22/09/2011, ocorreu a pane na parte 

elétrica do condomínio, como já relatado e a ETE ficou parada. Assim, no dia da co-

leta a ETE ainda não havia atingido a recuperação e eficiência no tratamento. Mes-

mo nestas condições (01/09/2011), observa-se uma melhora na remoção de fósforo 

em 27%, pela ocorrência do sistema ter operado em regime anaeróbio. A elevada 

presença de nitrito na saída da ETE na coleta do dia 01/09/2011 justifica-se pela 

oxidação do nitrogênio amoniacal em decorrência da boa aeração do sistema. 
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Figura 14: Variáveis: Fósforo Total e Fosfato, da ETE. Os pontos de coleta especificados nos gráficos referem-
se: #EB amostra coletada do esgoto sanitário bruto na entrada da ETE e #ET amostra coletada do esgoto sanitá-
rio tratado na saída da ETE. Para fósforo total utilizou-se o limite estabelecido pela a Lei No 14.675/2009 (Código 
Estadual de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina) para padrão de efluente na saída da ETE (#ET). Perí-
odo de acompanhamento da ETE 29/04 a 22/09/2011. n = 6 
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Figura 15: Variáveis: Nitrogênio Amoniacal e Nitrito da ETE. Os pontos de coleta especificados nos gráficos 
referem-se: #EB = efluente bruto na entrada da ETE e #ET = efluente tratado na saída da ETE. Apresenta os 
limites especificados pela Resolução CONAMA 430/2011, referente às condições e padrões para efluentes de 
sistemas de tratamento de esgotos sanitários. Período de acompanhamento da ETE 29/04 a 22/09/2011. n = 6 

Com a manutenção da bomba de aeração, constatou-se melhora nos re-

sultados das variáveis referentes à data de coleta do dia 01/09/2011, comparado à 

amostragem do dia 22/09/2011. Verificou-se a eficiência atingida pela ETE dias de-

pois da troca da bomba que auxilia na aeração do sistema. A melhora do desempe-

nho da ETE, já constatada pelo conjunto de análises realizadas, reflete na clarifica-

ção do efluente na referida data, demonstrando que o sistema tem condições de 

operar e apresentar bons resultados. Mesmo para nitrogênio amoniacal, a redução 

foi considerável e a nitrificação foi constatada. O fósforo total reduziu, mas não o 

suficiente para o enquadramento na legislação, necessitando ainda mais uma regu-

lagem na aeração. Um cenário contrário foi constatado na amostra do dia 

04/08/2011, quando a ETE apresentou baixa redução das variáveis analisadas. Em 

reunião com a assessoria do Condomínio, as análises foram apresentadas e com 
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elas foi identificada a necessidade de manutenção da bomba de aeração. O proce-

dimento foi efetuado e na coleta seguinte, os resultados foram excelentes como os 

apresentados nas Figura 14 e Figura 15. No entanto, na coleta seguinte, dia 

22/09/2011: a surpresa de uma pane que novamente comprometeu o tratamento. 

Pela necessidade de clareza dos fatos ocorridos durante a pesquisa, de-

corrente da ausência de vigilância permanente aos procedimentos operacionais diá-

rios, e obtenção de dados que validem as indicações de falhas operacionais, incluiu-

se na discussão dos resultados o comparativo com as análises efetuadas em outros 

condomínios que operam com a mesma tecnologia de tratamento de esgoto sanitá-

rio. 

4.1.1 Comparativo com análises efetuadas pela assessoria do condomínio. 

Como o condomínio faz o acompanhamento da ETE em paralelo ao da 

pesquisa, através da empresa que assessora na operação e manutenção da ETE, 

solicitou-se o acesso ao banco de dados para obter informações do período anterior 

ao inicio do monitoramento da ETE efetuado pela pesquisa, bem como para o perío-

do equivalente ao da pesquisa. Desta maneira, dos laudos laboratoriais realizados 

pela assessoria do condomínio foram geradas a Tabela 9 e Figura 16. É importante 

lembrar que a frequência das amostragens no condomínio é em média bimestral e 

pelo período de 02/09/2009 a 01/09/2011, para atender às solicitações da Vigilância 

Sanitária Municipal. 

Os resultados apresentados na Tabela 9 e Figura 16, mostram uma osci-

lação na remoção de DBO5, que variou de 71,5 a 98,8%. Como citado anteriormen-

te, a ETE compacta tem condições de remoção de DBO5 superior a 95%. A Resolu-

ção do CONAMA 430 (BRASIL, 2011) limita a remoção mínima em 60%, apesar da 

preocupação quanto ao desempenho da ETE. Para o período apresentado, os resul-

tados mantiveram-se acima da eficiência mínima exigida pelo CONAMA. 
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Tabela 9: Resumo dos resultados obtidos da ETE compacta monitorada pela assessoria do Condomínio. Os 
parâmetros indicados para a análise comparativa serão: média (��); Desvio Padrão (DP), Concentração Máxima 
([ ] Máx) e Mínima ([ ] Mín) e o Percentual de Não Conformidade (% Ñ Cf) obtido. As inconformidades foram 
consideradas quando as variáveis estiveram fora dos limites preconizados na Resolução do CONAMA 430/2011. 
Para as variáveis monitoradas na ETE: #EB = efluente bruto, #ET = efluente tratado. Para a variável fósforo total 
o limite o limite estabelecido pela Lei No 14.675/2009 (Código Estadual de Meio Ambiente do Estado de Santa 
Catarina). Período 2/09/2009 a 1/09/2011, monitorado pela empresa que assessora o condomínio com frequên-
cia média bimestral. n = 9 

 
Variável 

 

#EB #ET 

�� DP [ ] Máx [ ] Mín �� DP [ ] Máx [ ] Mín % Ñ Cf. 

CONDOMÍNIO 1          
DBO5(mg/L O):                278,6 243,8 801,8 45,7 49,4 45,2 140,1 2,0 11,1 
Remoção DBO5 (%) ─ ─ ─ ─ 83,6 10,4 98,9 71,5 0,0 
Fósforo total (mg/L P): ─ ─ ─ ─ 4,9 2,0 6,7 1,4 55,6 

Fonte: Laudos laboratoriais das ETE6  

Esta mesma resolução do CONAMA padroniza o lançamento de efluente 

tratado em ETE em no máximo 120 mg/L (BRASIL, 2011). Para esta padronização, a 

estação conseguiu lançar seu efluente tratado (#EB) abaixo deste valor, com exce-

ção do dia 2/3/2011, que foi de 140,1 mg/L. Os valores citados acima estão descritos 

na Tabela 9. 

Tomando como base a ETE monitorada nesse estudo, cujas eficiências 

foram discutidas no capítulo anterior, a oscilação nos percentuais de remoção da 

DBO5 pode refletir os períodos em que as estações apresentaram problemas de 

operação e manutenção. Mais uma vez, os procedimentos operacionais de uma ETE 

mostram-se indispensáveis para o controle e manutenção de seu desempenho vari-

ável. 

Para a variável fósforo total os resultados apresentam-se no final de 2010 

e 2011, valores acima do que preconiza a Lei No 14.675 (GOVERNO SC, 2009), 

mostrando que as ETE ainda não estão mostrando total capacidade de remoção 

dessa variável. 

A comparação dos resultados da pesquisa e o da assessoria limita a aná-

lise acadêmica pelo intervalo da amostragem. Todavia, os dados são importantes 

pela recuperação do sistema para os casos que tenha ocorrido e que se mostra 

promissor a aplicação deste comparativo. Na data de 01/09/2011, tanto a assessoria 

como a pesquisa efetuaram a coleta de amostra, contudo não na mesma hora. Mas, 

os valores da variável fósforo total resultaram em valores muito próximos para esta 

data, corroborando com a validação da análise comparativa dos resultados com os 

obtidos na pesquisa. 

                                                
6
 VIEIRA, E. E. R. Comunicação pessoal. Florianópolis/SC. 2011. (Empresa: METTA Ambiental) 
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Figura 16: Variáveis: DBO5 e Fósforo Total monitorados na ETE pala assessoria do Condomínio. Os gráficos 
foram gerados a partir de dados monitorados pela assessoria ambiental do condomínio. Os pontos de coleta 
especificados nos gráficos referem-se aos mesmos monitorados na pesquisa: #EB amostra coletada do esgoto 
bruto na entrada da ETE e #ET amostra coletada do esgoto tratado na saída nas respectivas ETE. Variável 
DBO5, limite especificado pela Resolução CONAMA 430 (BRASIL, 2011) e para Fósforo total limite fixado no 
Código Estadual de Meio Ambiente de SC, referente a esgoto tratado. Período de amostragem é diferenciado, 
sendo de 02/09/2009 a 01/09/2011. n = 9 

4.1.2 Comparativo com outras ETE compactas 

Para corroborar os resultados encontrados foi feito uma análise dos resul-

tados do monitoramento realizado com cinco ETE compactas com a mesma tecno-

logia de lodo ativado de fluxo continuo para tratamento de esgoto sanitário, opera-

dos em condomínios residenciais das cidades de Florianópolis e São José/SC. A 

Tabela 10 destaca as variáveis monitoradas nestas ETE.  

O referido monitoramento foi realizado pelos condomínios. Seus laudos 

apresentaram a variável DBO5 de entrada e saída das ETE, bem como o fósforo to-

tal de saída do tratamento, com frequência bimestral, de modo a atender as exigên-

cias da Vigilância Sanitária Municipal. Estas variáveis utilizadas possuem limites 

preconizados em legislação, como já discutido no item 4.1.1. 

Para a DBO5, a Tabela 10 apresenta média, tanto do percentual de remo-

ção como a DBO5 de saída (#ET), dentro do preconizado pela legislação de 60% e 

120 mg/L, respectivamente (BRASIL, 2011). No entanto, verificando os valores má-

ximos e mínimos, constata-se que a eficiência em certas situações está muito abaixo 

da expectativa. Como por exemplo, no condomínio C2 a remoção de DBO5 atingiu 

30,7%. Esta situação é preocupante, lembrando que com esta frequência de amos-

tragem consegue-se registrar este valor. Imagina-se que com uma frequência maior 

a constatação seria evidente e contribuiria mais com os procedimentos operacionais. 

A Figura 17 apresenta com mais detalhes a variável DBO5 de entrada e saída, como 

também o percentual de remoção para DBO5, monitorada nas ETE compactas dos 

condomínios citados acima.  
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Tabela 10: Resumo dos dados das ETE dos Condomínios monitoradas na Região de Florianópolis. Os parâme-
tros indicados para a análise comparativa serão: média (��); Desvio Padrão (DP), Concentração Máxima ([ ] Máx) 
e Mínima ([ ] Mín) e o Percentual de Não Conformidade (% Ñ Cf) obtido. As inconformidades foram consideradas 
quando as variáveis estiveram fora dos limites preconizados na Resolução do CONAMA 430/2011. Para as vari-
áveis monitoradas na ETE, nos pontos amostrais esgoto bruto, entrada na ETE (#EB) e esgoto tratado, saída da 
ETE (#ET). No entanto, para a variável fósforo total o limite o limite estabelecido pela Lei No 14.675/2009 (Código 
Estadual de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina). n = 6 

Variável 
 

#EB #ET 

�� DP [ ] Máx [ ] Mín �� DP [ ] Máx [ ] Mín % Ñ Cf. 

CONDOMÍNIO 1 (n=4)          
DBO5(mg/L O):                180,3 339,3 830,1 106,0 42,0 42,8 107,0 6,1 0,0 
Remoção DBO5 (%) ─ ─ ─ ─ 85,2 10,6 94,2 69,1 0,0 
Fósforo total (mg/L P): ─ ─ ─ ─ 4,215 0,747 5,440 3,780 75,0 
CONDOMÍNIO 2 (n=8)          
DBO5(mg/L O):                211,2 229,0 793,6 130,2 41,1 73,7 208,8 28,8 25,0 
Remoção DBO5 (%) ─ ─ ─ ─ 84,1 21,5 96,9 30,7 12,5 
Fósforo total (mg/L P): ─ ─ ─ ─ 3,840 2,832 10,670 2,130 42,7 
CONDOMÍNIO 3 (n=3)          
DBO5(mg/L O):                91,4 211,6 457,7 91,0 3,6 51,6 92,1 2,0 66,7 
Remoção DBO5 (%) ─ ─ ─ ─ 96,0 9,9 97,8 79,9 0,0 
Fósforo total (mg/L P): ─ ─ ─ ─ 2,990 1,215 4,910 2,990 33,3 
CONDOMÍNIO 4 (n=6)          
DBO5(mg/L O):                636,4 208,9 841,0 301,9 61,3 106,0 304,2 23,1 16,7 
Remoção DBO5 (%) ─ ─ ─ ─ 86,7 17,4 97,0 49,7 16,7 
Fósforo total (mg/L P): ─ ─ ─ ─ 4,265 1,299 4,000 3,750 66,7 
CONDOMÍNIO 5 (n=9)          
DBO5(mg/L O):                109,2 73,8 266,0 71,0 2,0 20,6 64,4 2,0 0,0 
Remoção DBO5 (%) ─ ─ ─ ─ 97,9 14,5 98,8 54,5 11,1 
Fósforo total (mg/L P): ─ ─ ─ ─ 1,060 3,815 12,530 0,510 11,1 

Fonte: Laudos laboratoriais das ETE (VIEIRA, 2011) 

Quanto à variável fósforo total, as ETE na média atingiram uma boa efici-

ência, com os resultados (Tabela 10 e Figura 18), ficando dentro dos limites defini-

dos na legislação de lançamento (#ET) ≤ 4 mg/L (GOVERNO SC, 2009). Contudo, 

como analisado na variável DBO5, ocorram resultados que estão acima do parâme-

tro legal, como os registrados nos valores máximos dos condomínios C1, C2, C3 e 

C5, cujos valores foram 5,44; 10,67; 4,90 e 12,53, respectivamente. A assessoria, 

quando questionada sobre qual procedimento operacional tomou, informou que pro-

cedeu ajustando o aumento de recirculação de lodo. Como não foram efetuadas as 

análises laboratoriais fora da frequência bimestral após os ajustes, não foi constata-

da a eficácia da medida. No entanto, constata-se que nas analises seguintes há me-

lhora de remoção do fósforo. 

 

 



 

29 
 

   

   

  

 
Legenda(DBO5) 

 

 

Figura 17: Variável DBO5 monitorada em ETE da Região de Florianópolis. Os gráficos foram gerados a partir de 
dados monitorados nos condomínios residenciais (C1, C2, C3, C4 e C5), localizados nas cidades de Florianópo-
lis e São José/SC Os pontos de coleta especificados nos gráficos referem-se: #EB = efluente bruto na entrada 
da ETE e #ET = efluente tratado na saída nas respectivas ETE. Variável DBO5, limite especificado pela Resolu-
ção CONAMA 430/2011. Períodos de amostragem nos condomínios são específicos de cada um, no então cobre 
o ano de 2010 e o primeiro semestre de 2011. 

Neste comparativo, a operação da ETE está intimamente relacionada com 

os parâmetros analisados. Em um processo de lodos ativados fatores operacionais 

que influenciam no tratamento biológico devem ser monitorados, tais como: (a) OD, 

controlar para que não ultrapasse a faixa de 1,5 a 3,0 mg/L, pois, na maioria das 

ocorrências, concentração abaixo deste intervalo pode ocorrer um inexpressiva re-

dução de fósforo e uma limitada nitrificação, bem como a geração de lodo de má 

sedimentabilidade, comprometendo a qualidade do efluente final (ROCHA, 2002). E 

Von Sperling (1997) reporta-se ao OD no reator como um pré-requisito imprescindí-

vel para a ocorrência da nitrificação, indicando que concentração em torno de 2,0 

mg/L configura-se  uma concentração crítica de OD, na qual a nitrificação não se 

processa. Contudo, para que se evite problemas com os picos de amônia, a concen-

tração recomendada de OD mínimo é de 2,0 mg/L; (b) manter a temperatura perma-

necer no intervalo de 20 a 30°C; (c) controlar do pH na faixa de 6,0 a 8,0, evitar valo-

res entre 3,0 a 5,0, pois nestes valores haverá formação de fungos e ocorrerá a má 

sedimentação de lodo. Já para a faixa de 8,0 a 10,0 comprometerá a transparência 

do efluente e o lodo terá aparência amarelo-marrom; (d) para o quesito nutriente, o 

sistema será eficiente na remoção dos compostos de Nitrogênio (N) e Fósforo (P) se 
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a relação DBO5:N:P mínima de 100:5:1, isto é, para cada 100g de matéria orgânica 

(DBO) presente no efluente, são necessários 5g de N e 1g de P. 

 

 
 

   

 
 

 
 

Legenda (Fósforo Total) 

 

 

Figura 18: Variável Fósforo Total monitorada em ETE da Região de Florianópolis. Os gráficos foram gerados a 
partir de dados monitorados nos condomínios residenciais (C1, C2, C3, C4 e C5), localizados nas cidades de 
Florianópolis e São José/SC Os pontos de coleta especificados nos gráficos referem-se: #EB efluente bruto na 
entrada da ETE e #ET = efluente tratado na saída nas respectivas ETE. Variável Fósforo total limite fixado no 
Código Estadual de Meio Ambiente de SC, referente a esgoto tratado. Períodos de amostragem nos condomí-
nios são específicos de cada um, no então cobre o ano de 2010 e o primeiro semestre de 2011. 

Em termos comparativos, para o caso a ETE monitorada na pesquisa, no 

dia 29/4/2011, entrou (#EB) 343,77 mg/L de DBO5, fósforo total teria 3,64 mg/L. Ana-

lisando a proporção de DBO5:N:P mínima de 100:5:1, estaria sobrando fósforo em 

relação à matéria orgânica de entrada. Esta relação ficou dentro do previsto. 

Ressalta-se a necessidade do operador ter a preocupação com a situação 

em que o efluente for constatado com a ausência de nutrientes. O efeito se dará pe-

la formação de flocos dispersos e crescimento de bactérias filamentosas, afetando a 

eficiência do tratamento biológico. Uma medida a ser avaliada para suprir as neces-

sidades é a incorporação ao efluente de produtos à base de P e/ou N. Esta medida 

deve ser muito bem avaliada por profissionais especializadas para não comprometer 

por completo o tratamento. 

Segundo Cordi et al (2007), as bactérias filamentosas são encontradas 

nos processos de lodos ativados para tratamentos de esgotos sanitários. Estas bac-

térias tem função estrutural na formação do floco, no entanto, seu crescimento em 
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excesso não permite a sedimentação do lodo. Este crescimento descontrolado é de-

nominado como fenômeno Intumescimento Filamentoso (bulking), no processo de 

lodos ativados. 

Desta forma, é importante o conhecimento microbiológico para o controle 

do desempenho de uma ETE. A presença de protozoários e micrometazoários são 

amplamente utilizado como bioindicadores deste processo, por serem susceptíveis à 

natureza do efluente, pH, concentração de oxigênio dissolvido,  temperatura, DBO, 

entre outros. A utilização destes bioindicadores se justifica pela sua facilidade de 

identificação, ao contrario das bactérias, cuja identificação é lenta e onerosa (CORDI 

et al, 2007). 

É importante a análise microbiológica para os operadores de ETE, para 

que se verifique o comportamento dos flocos, de modo a conhecer os organismos 

filamentosos que por ventura venham a causar o intumescimento do lodo; para que 

possam identificar os organismos causadores do bulking e comparar com ocorrên-

cias anteriores, avaliar qual ocorrência de filamentosos e procedimentos operacio-

nais que poderão evitar outros episódios (JORDÃO et al, 1997).  

Os monitoramentos analíticos das estações mostram, em certas oportuni-

dades, que a eficiência na remoção do fósforo total não foi a contento. Esta preocu-

pação tem que ser enfatizada, uma vez que a concentração deste elemento nos 

corpos hídricos não apresenta implicações sanitárias diretas na qualidade da água, 

mas favorece o crescimento de microrganismo em condições apropriadas, originan-

do a eutrofização do ambiente aquático (MOTA & VON SPERLING, 2009). A eutrofi-

zação do corpo hídrico é uma situação muito presente na área de estudo.  

Em sistemas de lodos ativados, uma parcela do fósforo presente no eflu-

ente é removida pela incorporação no lodo biológico, no entanto, a parcela restante 

que sai no efluente tratado ainda é elevada podendo promover a eutrofização no 

ambiente aquático. A adoção de sistemas que conjugam etapas anaeró-

bias/anóxicas/aeróbias, mostra-se mais eficiente na remoção do fósforo do efluente. 

Este feito atribui-se que no ambiente (reator) anaeróbio ocorrerá a liberação do fós-

foro das moléculas, deixando-o disponível para os microrganismos presentes no rea-

tor aeróbio (MOTA & VON SPERLING, 2009). Esta concepção de tratamento foi 

adotada pela projetista7 das ETE compactas analisadas nesta pesquisa. A eficiência 

da ETE foi constatada quando a operação e manutenção foram realizadas dentro do 

                                                
7
 OLIVEIRA, E. C. Comunicação pessoal. Florianópolis/SC. 2010. (Empresa: DIAGRAMA Engenharia Ltda.) 
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preconizado no manual de operação e manutenção que compõe o memorial descri-

tivo do projeto.  

Para os parâmetros exigidos pela legislação, com referência a fósforo total 

e nitrogênio amoniacal, o projeto mostra que é plausível atingir estes valores. Na 

prática, a colocação destes valores tornam-se um tanto quanto preocupante quando 

não se tem uma operação adequada. 

4.2 CORPO HÍDRICO 

A pesquisa foi desenvolvida com o enfoque direcionado aos condomínios 

residenciais e o corpo hídrico. A avaliação da influência da ETE compacta, implanta-

da na área de estudo sobre o ambiente aquático tem seus méritos justificados, à 

medida em que se constata que a comunidade integrante do ambiente pesquisado 

exerce ação antrópica sobre o meio. Esta realidade foi demonstrada por um estudo 

realizado pelo IPUF, o qual apresenta a região do distrito dos Ingleses do Rio Ver-

melho como a segunda maior previsão de crescimento no contexto de incremento 

populacional (CAMPANÁRIO, 2007), como mostra a Figura 19. 

  
Figura 19: Projeção da população para o Distrito de Ingleses do Rio Vermelho e UEP Ingleses Norte. Estudo 
populacional do IPUF para o período 2000-2025 

 Fonte: CAMPANÁRIO, 2007 

A variável pluviosidade da região foi analisada através dos dados da esta-

ção meteorológica Florianópolis/Itacorubi (Latitude: 27º38'50''S, Longitude: 48º30'W 

e Altitude: 2 m). Os dados foram fornecidos pela CIRAM/EPAGRI (Centro de Infor-

mações de Recursos Ambientais e Hidrometeorologia de Santa Catarina). Estes da-

dos foram trabalhados e estão apresentados na Tabela 11 e Figura 20. 

Com base no trabalho apresentado por Tomazela (2008), os valores de 

pluviosidade apresentam-se na forma acumulada dos últimos 7 (sete) dias anteriores 

a cada coleta das amostras e as condições do tempo no dia da coleta, bem como a 

temperatura média do ar dos 7 dias anteriores à amostragem. O período avaliado 
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incide sobre as datas da amostragem da pesquisa. Portanto, o período equivale a 

15/12/2010 a 22/09/2011. 

Os resultados dos dados trabalhados de pluviosidade apresentam que as 

amostragens dos meses de janeiro, fevereiro, maio e agosto de 2011, dos mais chu-

vosos. E a análise sobre a temperatura média do ar, dos 7 dias anteriores a cada 

amostragem, relaciona-se diretamente a sazonalidade.  Estes resultados serão dis-

cutidos com mais indicativos no item 4.2.1 deste documento, onde será realizada a 

avaliação estatística da matriz de dados da pesquisa. 

Tabela 11: Dados pluviométricos, chuva acumulada nos últimos 7 dia antes da coleta. Para visualização da pre-
cipitação na área de estudo nos últimos 7 dias anteriores a coleta, temperatura máxima e mínima e as condições 
do tempo no dia da coleta, utilizou-se como fonte de dados fornecido pelo CERAM/EPAGRI da Estação Floria-
nópolis/Itacorubi (Latitude: 27º38'50''S, Longitude: 48º30'W e Altitude: 2 m). n = 11 

Data coleta Chuva acumulada (mm) Temperatura média (°C) Condições do Tempo 
.15/12/2010 15,0 23,4 Ensolarado 
26/01/2011 226,7 27,1 Nublado 

18/02/2011 104,6 23,7 Ensolarado 

09/03/2011 32,8 23,4 Ensolarado 

01/04/2011 52,8 23,8 Ensolarado 

29/04/2011 17,4 21,5 Ensolarado 

20/05/2011 129,1 17,8 Nublado 

17/06/2011 0,0 16,7 Ensolarado 

04/08/2011 96,0 16,9 Ensolarado 

01/09/2011 94,0 15,9 Ensolarado 

22/09/2011 15,7 18,8 Ensolarado 

Fonte: CIRAM/EPAGRI, 2011 
 

 
Figura 20: Pluviosidade acumulada, janeiro/2010 a setembro/2011. Demonstração gráfica do comportamento da 
pluviosidade acumulada nos 7 dias anteriores da coleta e a temperatura média destes 7 dias correspondente a 
janeiro/2010 a setembro/2011, para visualização da sazonalidade para o período. 

Fonte: CIRAM/EPAGRI, 2011. 

Como os pontos #1 e #2 estão localizados de modo a mostrar a composi-

ção da água do braço do Ribeirão Capivari que recebe o efluente da ETE compacta 
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monitorada neste estudo. Contudo, além de receber o efluente da ETE recebe a 

drenagem pluvial da área de estudo, a qual conduz os esgotos das ligações irregula-

res da região. 

A matriz de dados levantados em campo gerou a Tabela 12 que apresenta 

o resumo dos resultados obtidos do corpo hídrico, braço do Ribeirão Capivari. Os 

parâmetros indicados para a análise comparativa serão: Média (��); Desvio Padrão 

(DP), Concentração Máxima ([ ] Máx) e Mínima ([ ] Mín) e o Percentual de Não Con-

formidade (% Ñ Cf) obtido. As inconformidades foram consideradas quando as vari-

áveis estiveram fora dos limites preconizados para água doce classe 2, preconiza-

dos na Resolução do CONAMA 357 (BRASIL, 2005), para um total de 11 amostras 

relacionadas às variáveis monitoradas no corpo hídrico, nos pontos amostrais #1 e 

#2, para o período de 15/12/2010 a 22/09/2011. 

As variáveis analisadas no Ribeirão Capivari foram: temperatura, turbidez, 

OD, DBO5, pH, salinidade, condutividade, coliformes termotolerantes, fósforo total, 

fosfato, nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato.  

Para categorizar o ambiente aquático na classificação de corpos de água, 

analisou-se a variável salinidade. O resultado desta variável, comparada à Resolu-

ção do CONAMA 357 (BRASIL, 2005), indicou que o trecho do Ribeirão Capivari 

moldou-se ao intervalo de salinidade (≤ 0,5) de classe 2. 

Tabela 12: Resumo dos resultados obtidos do corpo hídrico, braço do Ribeirão Capivari. Os parâmetros indica-
dos para a análise comparativa serão: média (��); Desvio Padrão (DP), Concentração Máxima ([ ] Máx) e Mínima 
([ ] Mín) e o Percentual de Não Conformidade (% Ñ Cf) obtido. As inconformidades foram consideradas quando 
as variáveis estiveram fora dos limites preconizados para água doce classe 2, preconizados na Resolução do 
CONAMA 357 (BRASIL, 2005), para um total de 11 amostras. Amostras relacionadas as variáveis monitoradas 
no corpo hídrico, nos pontos amostrais #1 e #2, para o período de 15/12/2010 a 22/09/2011. n = 11 

Variável 

#1 #2 

�� DP [ ] Máx [ ] Mín % Ñ 
Cf. �� DP [ ] Máx [ ] Mín % Ñ 

Cf. 

Temperatura (°C) 22,1 4,9 28,3 15,0 0,0 22,1 4,3 27,7 15,3 0,0 
Oxig. Dissolvido (mg/L) 3,1 1,8 6,3 0,7 100,0 3,0 1,8 7,4 0,8 90,9 
Turbidez (UNT):              22,5 31,5 120,0 4,4 9,1 9,3 3,3 17,2 4,0 0,0 
Clorofila-a (µg/L):                20,2 26,4 83,4 0,2 18,2 9,6 13,7 64,5 0,5 9,1 
DBO5(mg/L O):                37,2 36,2 94,5 3,1 90,9 38,9 30,0 99,0 7,1 100,0 

Coliformes Termotolerantes 
(UFC/100mL): 40870 109544 384500 80 36,4 3817 6033 37000 20 27,3 

Fósforo total (mg/L P): 0,756 0,819 2,980 0,093 100,0 0,267 0,381 1,380 0,019 81,8 
Fosfato (mg/L P):           0,214 0,219 0,711 0,039 ─ 0,065 0,082 0,230 0,044 ─ 
pH:                                 6,7 0,2 7,1 6,5 0,0 6,3 0,5 6,8 5,0 0,0 
Condutividade (µS/cm):         258,5 73,6 378,0 164,4 ─ 513,1 212,6 935,0 248,0 ─ 
Salinidade:                  0,1 0,0 0,1 0,0 ─ 0,2 0,2 0,3 0,0 ─ 
Nitrog. Amoniacal (mg/L N):    1,572 1,822 5,275 0,232 18,2 0,951 1,007 3,807 0,094 9,1 
Nitrito (mg/L N):                     0,050 0,065 0,250 0,010 0,0 0,013 0,007 0,024 0,001 0,0 
Nitrato (mg/L N):                          0,359 0,383 1,101 0,075 ─ 0,266 0,419 1,105 0,033 ─ 
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A Figura 21 mostra a tendência de comportamento do ambiente aquático 

em função da sazonalidade. A variação do oxigênio dissolvido mostra claramente 

que no período de dezembro a abril de 2011, as concentrações foram baixas, fican-

do abaixo de 2 mg/L, denotando um ambiente hipóxico (DIAZ, 2001). Essa hipoxia 

reflete o efeito do aumento da população residente, por ocasião da temporada de 

verão. Além disso, com a temperatura mais elevada, característica do verão, a solu-

bilidade do oxigênio diminui, o que agrava a situação. Também a pouca hidrodinâ-

mica do corpo hídrico não proporciona a mistura e renovação da oxigenação neces-

sária ao ambiente, contribuindo para seu comprometimento. Em termos de legisla-

ção, a massa líquida estaria em conformidade, descrita para um curso classificado 

em classe 2, quando OD está acima de 5 mg/L. Durante as amostragens, apenas 

em duas a massa liquida indicou OD ≥ 5 mg/L (BRASIL, 2005). 

A DBO5, em todos os resultados da pesquisa, esteve acima do limite indi-

cado na Resolução CONAMA 357 (BRASIL, 2005), que é de 5 mg/L. O período 

compreendido entre dezembro de 2010 e março de 2011 (Figura 21) mostrou valo-

res de DBO de até 100 mg/L, reflexo de uma grande quantidade de material orgâni-

co no meio. Este quadro decorre da sazonalidade em função da crescente popula-

ção flutuante na região nas épocas de alta temporada, como mencionado para o 

OD. Posteriormente, entre abril e setembro de 2011 os valores diminuíram substan-

cialmente, mas mantiveram-se sempre acima ao preconizado pela Legislação.  

O mesmo padrão não foi evidenciado pelas ETE monitoradas, onde a 

composição e eficiência não mostrou relação tão clara com a sazonalidade. Esse 

fato sugere que o incremento tão elevado de material orgânico na temporada está 

relacionado a entradas de esgoto sanitário bruto chegando no ribeirão pelas ligações 

irregulares de esgoto sanitários nas drenagens pluviais.  

Para os coliformes termotolerantes o padrão de variação foi similar ao ob-

servado para OD e DBO, com os picos registrados entre dezembro e março. Segun-

do a Resolução do CONAMA 357/2005, o limite para a classe em que o Ribeirão 

Capivari está enquadrado (Classe 2) é de 1000 NMP/100mL. Para melhor represen-

tar os resultados da variável coliformes termotelerantes na Figura 21, utilizou-se a 

escala logarítmica. As datas de amostragem, 26/01/2011, 20/05/2011 e 17/06/2011 

indicaram número de colimetria (coliformes termotolerantes) abaixo de 100 

NMP/100mL. O crescimento destes resultados são posteriores aos períodos de chu-

va registrados na região para o período de pesquisa (CIRAM/EPAGRI, 2011). O 
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crescente lançamento de efluente bruto nos corpos hídricos na temporada refletiu na 

variável. E os resultados de colimetria também tiveram a contribuição dos períodos 

de chuva. 

No contexto de colimetria, os resultados apresentados na Figura 21 mos-

tram-se coerentes com os dados destacados na Figura 22. A variável corresponden-

te à colimetria monitorada pela Fundação de Meio Ambiente do Estado SC (FATMA) 

revela, em seu histórico de acompanhamento, o aumento da colimetria nos meses 

de alta temporada e ao longo dos anos, pela presença de Escherichia Coli. 

 

  
  

 
 

  

 
 

Figura 21: Variáveis: Temperatura, Turbidez, OD, DBO5, pH e Coliformes Termotolerantes no corpo hídrico. Os 
pontos de coleta especificados nos gráficos referem-se: #1 amostra coletada no Braço de Rio (próximo à ponte 
final da Rua Abel Alves Cabral Jr.) e #2 amostra coletada no Braço de Rio n ponte no final da Rua dos Canudos. 
Apresenta os limites especificados pela Resolução CONAMA 357 (BRASIL, 2005), referente a corpo hídrico 
classe 2. 
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Figura 22: Histórico de balneabilidade da praia dos Ingleses (Ponto 27). O Ponto 27 faz parte do programa de 
monitoramento de balneabilidade das praias no litoral catarinense, executado da FATMA. Fonte: FATMA, 2011 

Para avaliar o contexto das variáveis relacionadas aos nutrientes (fósforo 

e nitrogênio), a Figura 23 apresenta a presença de nutrientes na massa líquida. As 

concentrações de fósforo total e fosfato indicam que as elevadas concentrações de 

nutrientes. As de fósforo total, em todas as amostragens resultaram em valores aci-

ma do preconizado na legislação, 0,030 mg/L (BRASIL, 2005). A distribuição do fos-

fato também indica a influência da sazonalidade, principalmente no verão, pelo au-

mento das concentrações entre janeiro a abril de 2011. Também para este período a 

relação com a intervenção humana é mais expressiva. Neste contexto, as concen-

trações de nitrogênio amoniacal revelam a incidência de lançamento de esgoto bruto 

no local no mesmo período. 

A variável clorofila-a, apresentada no gráfico correspondente a Figura 23, 

nas datas de coleta 26/01 e 18/02/2011, não apresentou valores em consequência 

de problemas de conservação da amostra. Para os demais dados, as concentrações 

de clorofila-a que se apresentam alta, acima do que preconizado na legislação, 30 

µg/L (BRASIL, 2005) foram nos meses de março e maio. Esta constatação decorre 

do fato de que neste período os nutrientes (nitrogênio amoniacal e fósforo total) con-

tribuíram para o aumento de produção primária (fitoplâncton). 

Pelo ambiente eutrofizado, identifica-se a necessidade de um monitora-

mento mais detalhado do ambiente no contexto microbiológico para verificação das 

causas que promoveram o “bloom” de fitoplâncton que,  pelos resultados obtidos 

com as análises da variável clorifila-a, apresentada na Figura 23, no dia 09/03/2011, 

quarta-feira de cinzas, pois a área de estudo teve um incremento de sua população 

flutuante, em decorrência do feriado de carnaval. O aumento de lançamento de es-

goto sanitário sem tratamento no Ribeirão Capivari está relacionado ao florescimento 

dessas algas, em decorrência do aumento da concentração de nutrientes (N e P), 
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pela pouca incidência de vento e intensa radiação solar (ARAÚJO & PINTO-

COELHO, 1998). 

 

 
 

  

  
  

 
Figura 23: Variáveis: Fósforo Total, Fosfato, Nitrogênio. Amoniacal, Nitrito, Nitrato e Clororila-a no corpo hídrico. 
Os pontos de coleta especificados nos gráficos referem-se: #1 amostra coletada no Braço de Rio (próximo à 
ponte final da Rua Abel Alves Cabral Jr.) e#2 amostra coletada no Braço de Rio n ponte no final da Rua dos 
Canudos. Apresenta os limites especificados pela Resolução CONAMA 357 (BRASIL, 2005), referente a corpo 
hídrico classe 2. ND = Não detectado. PA = Perda da amostra. 

4.2.1 Análise multivariada 

Em função da complexidade do número de variáveis mensuradas no cor-

po hídrico foi realizada a análise multivariada na matriz de dados gerados em labora-

tório e campo. No entanto, a análise multivariada do ambiente aquático indicou dife-

rença nos pontos #1 e #2, mostrando que os pontos #1 e #2 não apresentam carac-
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terísticas que indiquem serem pontos de massa liquida, isto é, onde as reações das 

variáveis não se comportam da mesma maneira. Esta situação configura-se pelo 

aporte de águas de drenagem pluvial, incrementado com esgoto sanitário sem tra-

tamento adequado, oriundo de ligações clandestinas na área de estudo.  

Uma particularidade há que se ressaltar com relação aos dados do dia 

09/03/2011: neste dia de coleta, final de feriado de carnaval, as variáveis clorofila-a, 

nitrogênio amoniacal e fósforo total apresentaram valores altos. Estabeleceu-se que 

as variáveis correspondentes a esta data seriam retiradas da análise multivariada, 

para não influenciar na avaliação final. 

4.2.1.1 Análise de agrupamento 

A análise de agrupamento nas estações amostrais #1 e #2 do monitora-

mento do Ribeirão Capivari indicou a avaliação temporal das variáveis ao longo da 

pesquisa. A Figura 24 apresenta o agrupamento temporal, indicando a tendência 

sazonal pelos dois grandes grupos formados no dendrograma, gerado a partir da 

aplicação do software (STATISTICA), método Ward. Os grupos estão separados, 

com clareza, pelo período de temperatura quente e fria. 

Um dos grupos está formado pelas datas 20/05, 17/06, 04/08, 01/09 e 

22/09/2011, indicando as datas correspondentes ao período de temperatura mais 

amena e fria, integrante à época de baixa temporada.  

O outro grupo incluiu as datas 15/12/10, 26/01, 18/02, 01/04, 20/04/11. 

Este grupo sazonal está embasado na influência nas atividades de veraneio na regi-

ão em decorrência da alta temporada, quando a temperatura é mais elevada. Nesta 

época do ano há a convergência de impactos decorrentes do aumento de lançamen-

to de esgoto bruto, em decorrência do incremento populacional da região, ao contra-

rio da época de baixa temporada em que as residências ficam apenas com a popu-

lação local, sem a influência da população flutuante. 
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Figura 24: Dendograma apresenta os dois agrupamentos maiores formados a partir da análise de agrupamento 
das datas de amostragem, gerados a partir da matriz de resultados do ambiente aquático.. Destacando a divisão 
dos grupos maiores as demandas geradas na alta e baixa temporada, para o período da pesquisa (STATISTI-
CA). 

4.2.1.2 Análise de ordenação 

Para relacionar as variáveis que resultaram no agrupamento foi realizada 

a ACP. Para o entendimento das interações no ambiente diante das ações antrópi-

cas, aplicou-se a ACP na mesma matriz de dados utilizada na análise de agrupa-

mento apresentada no dendograma. Na ACP são mostradas as tendências das vari-

áveis bióticas e abióticas.  

Para a realização da ACP, a amostragem realizada no dia 09/03/2011 foi 

retirada da análise. Essa retirada foi feita em função de que os resultados obtidos 

nessa amostragem estavam apresentando valores extremos de vários indicadores 

de qualidade de água. Esse padrão ocorreu em função dessa amostragem ter sido 

realizada imediatamente após o carnaval, refletindo no efeito do grande aumento 

populacional concentrado durante o carnaval. Para melhor entendimento da situa-

ção, procedeu-se a retirada dos resultados de amostragem do dia 09/03/2011, por 

entender-se que os mesmos exerciam influência estatística que mascarava a inter-

pretação da ACP. Com a retirada destes resultados, a ACP passou a esclarecer a 

variabilidade observada. 

Os dois eixos fatoriais principais da ordenação foram calculados e inter-

pretados, e explicaram 51,7% da variância total dos dados. O plano composto pelos 

eixos fatoriais 1 e 2 é mostrado na Figura 25. O eixo fatorial 1 mostra a ordenação 
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das variáveis sob os efeitos da qualidade da água da massa líquida e o eixo fatorial 

2 mostra os efeitos da variação temporal no ambiente aquático, relacionado à sazo-

nalidade. 

 

Eixo fatorial 1: 

O eixo fatorial 1 agrupa nas coordenadas positivas as variáveis OD dos 

pontos #1 e #2 e da variável turbidez do ponto #1. E nas coordenadas negativas 

agrupa praticamente quase todas as demais variáveis, como indica a Figura 25. 

O posicionamento das coordenadas das variáveis no eixo 1, validou as 

indicações da análise de agrupamento, onde a variação temporal tem influência so-

bre a qualidade da água do ambiente, pela ocorrência da época de alta temporada 

no verão.  

Os componentes da coordenada positiva, o OD influencia diretamente na 

DBO. No período de alta temporada, em decorrência do aumento de lançamento de 

esgoto sem tratamento adequado no meio, aumenta o consumo de oxigênio para a 

decomposição da matéria orgânica presente no meio aquático e os valores elevam-

se de DBO, em decorrência de nutrientes na massa líquida. Por esta razão as duas 

variáveis apresentam-se nos lados opostos no eixo1. Este quadro reflete diretamen-

te nos valores mais altos das demais variáveis relativas aos nutrientes (fósforo total, 

fosfato, NH4,NO2), turbidez e colimetria (Coliformes termotolerantes). 

Para as duas estações amostrais, #1 e #2, há pouca diferença na quali-

dade da água, mas o comportamento é diferenciado para as variáveis pH, clorofila-a 

e turbidez. Nos períodos de chuvas aumentou o pH, turbidez e fósforo total na esta-

ção #2. E nos período de estiagem, aumentou o pH em #1 e a maior geração de fi-

toplâncton em #2, constatado pelo aumento de clorofila-a. 

 

Eixo fatorial 2: 

A localização das variáveis das coordenadas positivas do eixo 2, está re-

lacionado à  variável chuva, incluída na matriz de dados. As variáveis que se ligaram 

a esta foram a Turbidez, pH, PT e NO2 (nitrito) do ponto #2, as variáveis do ponto #1 

PT, clorofila-a e pH e temperatura do ponto #2. Esta ligação relaciona-se à influência 

da variação temporal a estas variáveis. A visualização desta descrição está na Figu-

ra 25. 
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Reportando-se à Figura 23 e comparando o posicionamento do nitrato 

(NO3) na parte positiva do eixo 2 (Figura 25), posicionados em sentido contrário ao 

da temperatura, indicando que a sazonalidade mostrada no dendograma (Figura 24), 

constatando a presença do processo de final de nitrificação nos períodos em que 

diminui o lançamento de efluente(esgoto bruto), consequentemente diminui a con-

centração de amônia pela baixa temporada. 

 
Figura 25: Eixos fatoriais 1 e 2 da ACP realizada sobre a matriz de dados, indica as tendências das variáveis 
bióticas e abióticas no ambiente (STATISTICA). 

A avaliação ACP mostra a distribuição nos eixos fatoriais 1 e 2, corrobo-

rando com a indicação de sazonalidade mostrada na análise de agrupamento da 

matriz de resultados da pesquisa. A sazonalidade reflete na qualidade da água con-

jugada aos períodos de chuva e a baixa hidrodinâmica do Ribeirão Capivari altera as 

características deste ambiente aquático descrito na pesquisa.  
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5 CONCLUSÕES 

1. O comportamento das ETE compacta foi claramente influenciado pela manu-

tenção, de forma que o efeito sazonal se mostrou menos importante como 

fator determinante de sua eficiência. 

2. As ETE monitoradas mostraram que têm o potencial de atingir as eficiências 

a que se propõem, mas para tal, deve ser dada maior importância ao seu 

controle e manutenção. 

3. Considerando a legislação vigente, as ETE têm capacidade de lançamento 

de efluentes dentro das conformidades estipuladas. Entretanto, isso nem 

sempre foi atingido para a remoção de fósforo e nitrogênio amoniacal. 

4. A qualidade de água do corpo aquático receptor mostrou sazonalidade bem 

marcada, com grande deterioração da qualidade da água no período de 

temporada. Esse efeito reflete o aumento da população durante a temporada 

de verão. 

5. Depois do efeito da temporada, o efeito das chuvas também mostrou deteri-

oração da qualidade da água do corpo receptor, independente da época em 

que ocorrem. 

6. Não ficou evidente qual é o grau de contribuição da ETE sobre o corpo re-

ceptor. Entretanto, o fato de seu comportamento não mostrar um efeito sa-

zonal tão marcado, sugere que a deterioração sazonal da qualidade da água 

do corpo receptor está relacionada a ligações irregulares de esgoto ao sis-

tema pluvial, as quais são evidenciadas nos períodos de temporada, com o 

aumento da população residente.  

7. Em função da baixa hidrodinâmica e das entradas de material orgânico, o 

corpo receptor mostrou condições de hipoxia e de baixa qualidade de água, 

as quais são intensificadas na temporada. Da mesma forma, foram observa-

dos eventos de grande floração de organismos fitoplanctônicos, evidencian-

do a eutrofização do sistema. 
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6 SUGESTÕES 

1. A avaliação do efluente tratado da ETE dever ser feita levando-se em consi-

deração a classificação do enquadramento da classe do corpo hídrico que 

está recebendo o efluente.  

2. Colocar em prática as orientações descritas no manual de manutenção e 

operação, integrante do memorial descritivo do projeto aprovado e implanta-

do. Os dados obtidos nesse estudo mostraram que a ETE tem condições de 

manter eficiências otimizadas, se bem manejada. 

3. Ter o compromisso ambiental de diminuir o impacto com o lançamento do 

efluente de sua ETE, para que a região na qual o empreendimento está in-

cluso seja preservada, de modo que todos tenham um ambiente equilibrado, 

como prega a Constituição Federal. Esse compromisso passa pelo adequa-

do e constante manejo da ETE. 

4. Manter um programa de acompanhamento e monitoramento da ETE implan-

tada, a exemplo do aplicado no condomínio por esta pesquisa. O tratamento 

mostrou-se eficiente quando a parte operacional mantinha-se comprometida, 

principalmente quanto à vistoria diária às instalações da ETE. 

5. Aumentar a frequência de análise, bem como a seleção dos parâmetros para 

melhor caracterizar o efluente para eficácia do diagnóstico e pronto atendi-

mento à legislação. 

6. Conscientizar-se de que o investimento inicial no empreendimento deve 

manter-se. Deixar a teoria de que foi apenas uma concepção para obtenção 

da aprovação de projeto e sim em algo que está beneficiando o ambiente e a 

todos que circulam e usufruem da natureza local. 

7. Promover ações comunitárias para que todos os empreendimentos residen-

ciais tenham o tratamento individual e sejam fiscalizados para que operem 

adequadamente dentro do que preconiza a legislação. Para o caso em que a 

região venha a ser atendida por um sistema coletivo, a responsabilidade não 

se extingue. As ações de fiscalização devem ser mantidas, para que todos 

usufruam do ambiente sadio e tratando-o como um bem coletivo. 
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8. A condição de sazonalidade influencia na qualidade da água do corpo hídri-

co, mas há a necessidade de uma vigilância permanente nos controles ope-

racionais das ETE, para que esta variabilidade não comprometa a qualidade 

do efluente tratado e consequentemente não altere a qualidade do ribeirão. 
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