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RESUMO 

 

PEREIRA, Heron da Silva.  Estudo da caracterização do efluente do 

Campus Universitário Capão do Leão e possibilidade de reúso. 2013. 64f. 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Graduação em Engenharia Ambiental 

e Sanitária. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 

 

A Universidade Federal de Pelotas tem um desafio grandioso pela frente: a 

gestão correta dos efluentes gerados dentro do Campus Universitário. Dentro 

deste contexto, o trabalho teve por objetivo caracterizar o efluente gerado no 

Campus Capão do Leão, bem como verificar seu possível reúso. As amostras 

foram coletadas de dois pontos em comum para diversos departamentos 

acadêmicos, transportados em garrafas de polietileno até o Laboratório de 

Biotecnologia (FURG). O efluente foi caracterizado segundo os parâmetros de 

reúso em sistemas de refrigeração, bem como comparado à Portaria 518 do 

Ministério da Saúde/2004 para potabilidade de água. As análises foram 

realizadas de acordo com o Standard Methods for Examination of Water and 

Wastewater. Os parâmetros estudados foram: Sólidos totais; Sólidos 

dissolvidos; Sólidos fixos; Sólidos suspensos; Cloretos; Turbidez; DQO; 

Dureza; Cálcio; Manganês; Alumínio; Fósforo total; Ortofosfato; Polifosfato; 

Nitrogênio Amoniacal; Condutividade e pH. De acordo com os resultados 

obtidos, ficou evidenciado que o efluente analisado apresenta potencial para 

reúso em sistemas de refrigeração, no entanto, há necessidade de maior 

estudo para adéqua-lo a legislação pertinente.  

 

Palavras chave: Água residuária, Reúso de efluente, Campus Universitário. 

 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

PEREIRA, Heron da Silva. Study of characterization of effluent into 

Campus Capão do Leão and the possibility of reuse. 2013. 64f. Completion 

of course work (CCW). Degree in Environmental and Sanitary Engineering. 

Federal University of Pelotas, Pelotas. 

 

The Federal University of Pelotas has a sublime challenge: proper management 

of effluents generated within the University Campuses. Within this context, the 

study aimed to characterize the effluent at Campus Capão do Leão and verify 

their possible reuse. Samples were collected from two common points for many 

academic departments, transported in polyethylene bottles until the 

Biotechnology Laboratory (FURG) and performed their physicochemical 

characterization. These characteristics were compared with national and 

international benchmarks for the reuse of wastewater. The analyzes were 

performed according to Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater, whose parameters are: Total solids; Dissolved solids; Fixed solids; 

Suspended solids; Chlorides; Turbidity; chemical oxygen demand; Hardness; 

Calcium; Manganese; Aluminum; Total phosphorus; Orthophosphate; 

Polyphosphate; Ammoniacal Nitrogen; Conductivity; pH. According to the 

results, it is evident that the effluent analysis shows potential for reuse in 

cooling systems, however, it must be necessary more study to fit on relevant 

legislation. 

 

Keywords: Wastewater, Effluent reuse, Universitary Campus. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A situação atual do País reflete um crescimento em todos os setores da 

economia, devido a isso, a necessidade de capital intelectual se torna 

indispensável para o seu desenvolvimento socioeconômico. Essa prática 

refletiu diretamente na necessidade da evolução e ampliação das 

universidades, acarretando em um aumento na estrutura física dos seus Campi 

Universitários, como também na população acadêmica.  

Esse crescimento exponencial pode ocasionar deficiência na execução 

do planejamento ambiental existente, tornando-se um desafio para as gestões 

das instituições de ensino superior. Jr. et al (2004, p.4) diz que “o processo de 

gestão ambiental inicia-se quando se promove adaptações ou modificações no 

ambiente natural de forma a adequá-lo as necessidades individuais ou 

coletivas”. Em virtude disso, se torna indispensável o planejamento e a 

previsão necessária para atender a legislação ambiental vigente a cerca da 

necessidade na questão do gerenciamento interno dos efluentes e resíduos 

gerados.  

O Campus Capão do Leão da Universidade Federal de Pelotas por ser 

uma das áreas mais antigas da instituição, possui construções projetadas 

somente para o uso de esgoto doméstico, e algumas dessas áreas onde foram 

inseridos laboratórios não apresentam a estrutura necessária para o seu 

funcionamento adequado. Na maioria dos prédios predomina a inexistência da 

separação do efluente químico e do esgoto cloacal. Além disso, não existe 

nenhum sistema de tratamento de esgotos tanto químico quanto doméstico em 

nenhum dos prédios que compõe este Campus.  

Nas condições atuais, existem muitos passivos ambientais como a 

poluição do solo, devido a anos de disposição inadequada de produtos 

químicos laboratoriais no entorno da Universidade, além disso, são 

encontrados muitos reagentes químicos vencidos, onde alguns se encontram
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sem rotulagem. Outro fator agravante é a falta de consciência e informação da 

maioria dos laboratoristas que não utilizam o sistema de coleta proposto pela 

universidade. Logo, toda essa problemática reflete no acúmulo de poluentes 

que podem chegar ao curso d’água mais próximo e finalizam por contaminar as 

águas da bacia hidrográfica.  

Na ótica do desenvolvimento sustentável, os processos de tratamento de 

efluentes líquidos devem ser encarados como fluxogramas para recuperação 

de insumos e energia, e não apenas adequação da qualidade da água. Esta 

visão favorece o investimento em tecnologias inovadoras, pois a água adquire 

valor econômico como alternativa de suprimento e diminuição de custos. 

Dentro deste contexto, técnicas avançadas de tratamento de efluentes líquidos 

exercem um papel fundamental no tratamento e gerenciamento de efluentes 

industriais, com o objetivo de atingir padrões de qualidade sustentável para o 

ambiente aquático, proteção da saúde pública e para reúso e recirculação da 

água. 

A adoção de processos que possibilitem o reúso de efluentes é um 

assunto de suma importância. No Brasil, concentra-se de 13 a 15% da água de 

todo o planeta. No entanto, existe uma divisão irregular dos mananciais 

hídricos no país. Deste total, 80% estão concentradas na Amazônia, região que 

possui apenas 5% da população do país os restantes 20 % concentram-se nas 

regiões onde vivem 95% da população. E é neste ponto que a questão da 

política do reúso da água se une à questão ambiental da proteção aos 

mananciais e ao saneamento básico, tornando-se necessários, projetos, 

mecanismos e tecnologias para a melhoria da qualidade dos corpos d’água 

(ANA, 2013).  

Em face disto, o trabalho tem por objetivo avaliar o potencial de reúso da 

água residuária resultante do esgoto químico e cloacal do campus Capão do 

Leão da Universidade Federal de Pelotas.   

 

1.1. Objetivos  

1.1.1. Objetivo geral:



 

Avaliar o potencial de reúso da água residuária resultante do esgoto 

químico e cloacal do campus Capão do Leão da Universidade Federal de 

Pelotas. 

 

1.1.2. Objetivos específicos: 

 Caracterizar o efluente gerado do campus Capão do 

Leão da Universidade Federal de Pelotas. 

 Avaliar o potencial de reúso do efluente gerado. 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Características de efluentes gerados pelas universidades. 

Os efluentes gerados nas Universidades são uma mistura do esgoto 

doméstico e químico, caso não exista uma separação preliminar. Isso ocorre 

pela existência de laboratórios químicos junto com banheiros e restaurantes 

universitários.  Em suma, se o sistema acadêmico não possui uma central de 

separação e tratamento desse efluente a carga que esta sendo liberada para 

os recursos hídricos é de extrema preocupação socioambiental. 

Para a caracterização do efluente gerado em um Campus é necessário 

sua caracterização quanto as análises físico-químicas e microbiológicas, estas 

devem seguir os padrões da Resolução CONAMA 357 Brasil (2005), alterada 

pela Resolução CONAMA 397 Brasil (2008). As características mais 

importantes a serem analisadas como físicas abrangem: os sólidos totais; 

sólidos voláteis totais; sólidos fixos totais; sólidos suspensos totais; sólidos 

suspensos voláteis; sólidos suspensos fixos; sólidos dissolvidos totais; sólidos 

dissolvidos voláteis totais; sólidos dissolvidos fixos; sólidos sedimentáveis. As 

análises químicas: indicadores de matéria orgânica, DBO e DQO; nitrogênio 

total; nitrogênio orgânico; nitrogênio amoniacal; fósforo total; pH; alcalinidade; 
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metais pesados. E por fim as análises microbiológicas são caracterizadas pelos 

coliformes totais e termotolerantes. 

Na Universidade Federal de Ouro Preto a caracterização do efluente foi 

feita por Bertolino (2007) que por meio de análises físico químicas chegou a 

resultados parecidos com os do esgoto doméstico. Foram coletadas amostras 

de três redes coletoras. Para o ICEB (Instituto de ciências exatas e biológicas) 

os valores médios de DOQ foram 670mg/L, pH em torno de 9,0. Para os metais 

estrôncio, zinco, cobre, ferro, manganês e bário foram detectados abaixo do 

indicado pela legislação.   

Quando se visa o reúso de água ou implementação de uma estação de 

tratamento se faz necessário a caracterização do efluente gerado, para que os 

processos unitários sejam dimensionados com eficácia para os diferentes tipos 

de agentes poluidores. Quando se visa o reúso as análises devem ser 

realizadas de acordo com o tipo de reuso desejado, como por exemplo, os 

impostos pela Guidelines for water reuse. 

 

2.2. Reúso de águas residuárias. 

 Definição do reúso de água. 

Com a crescente conscientização ambiental o uso racional da água tem 

se tornado cada vez mais popular nas práticas antrópicas. De acordo com 

Lavrador Filho (1987) que definem o reúso de água como sendo: 

O aproveitamento de águas previamente utilizadas, uma ou mais 

vezes, em alguma atividade humana, para suprir as necessidades de 

outros usos benéficos, inclusive o original. Pode ser direto ou indireto, 

bem como decorrer de ações planejadas ou não planejadas. 

Em sua definição Florencio et al., (2006), Lavrador Filho (1987), definem 

o reúso como sendo indireto não planejado, onde a água contaminada é 

utilizada a jusante do ponto de descarga, outra definição importante é a do 

reúso indireto planejado, onde o efluente  sofre tratamento preliminar antes de 
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ser despejado no curso d’água, e por fim o reúso direto planejado, ocorre 

quando o reúso é  feito após o tratamento do efluente. 

Como base a definição acima se pode chegar a dois caminhos, o do 

reúso potável e o não potável. O reúso potável é a mais alta reciclagem do 

efluente, porém, como o custo se torna elevado frente ao preço da água 

fornecida pelas companhias de tratamento, a reciclagem dessas águas se 

encaminha para outros fins menos nobres.  

Costa (2010), apresenta que a reutilização do esgoto nem sempre 

precisa ser tratado, no entanto, em alguns casos processos específicos 

deverão ser utilizados para que alguns critérios sejam seguidos. A Resolução 

n°54 Brasil (2005), considera que “O reúso de água consiste em prática de 

racionalização e de conservação dos recursos hídricos, conforme princípios 

estabelecidos na agenda 21”. 

A NBR 13969/1997 define o reúso local como sendo esgoto tratado de 

origem, essencialmente, doméstica ou com características similares, deve ser 

reutilizado para fins que exigem qualidade de água não potável e 

sanitariamente segura. 

 

Riscos na utilização de águas residuárias. 

Seguindo os critérios para manter a saúde publica, Blum (2013) resume 

os parâmetros gerais necessários para uma boa utilização das águas 

residuárias em:  

O reúso não deve resultar em risco sanitário para a população, o reúso 

não deve causar nenhum tipo de objeção por parte do usuário, o reúso 

não deve acarretar prejuízo ao meio ambiente, a fonte de água que 

será submetida a tratamento para posterior reúso deve ser quantitativa 

e qualitativamente segura, a qualidade da água deve atender às 

exigências relativas aos usos a que ela se destina. 

Devido aos potenciais riscos decorrentes do reúso da água, Nardocci 

(2013) afirma que “avaliações e decisões são fortemente dependentes de 
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dados continuamente gerados”, abrangendo todos os tipos de condições 

favoráveis e desfavoráveis que o sistema poderá enfrentar. 

 No âmbito agrícola Montes et al., (2006) afirma que “apesar das 

vantagens, a aplicação de efluentes pode apresentar aspectos negativos no 

que diz respeito às condições de funcionamento e dinâmica do sistema solo”. 

Alguns problemas são enunciados por Pinto et al., (2006) como a 

contaminação do lençol freático por nitratos, alguns pesticidas e outras 

substancias solúveis, além disso, a salinização do solo pode ocorrer devido a 

altas concentrações de sais presentes no esgoto. Em virtude disso, a utilização 

do esgoto tratado ou não na agricultura, é de vital importância que sejam 

estudados, primeiramente, os efeitos do descarte desse determinado efluente 

no solo e nas águas subterrâneas, bem como a interação planta-solo.  

No abastecimento urbano, é comum o reúso indireto sem planejamento 

do esgoto, devido às grandes concentrações urbanas. De acordo com Leite 

(2003), a caracterização de reúso deve considerar o volume de esgoto 

recebido pelo corpo de água, em relação ao volume de água inicialmente 

existente no rio. 

O reúso em indústrias a aceitação social é maior nessa área, como 

enunciado por Pinto (2006) “no caso industrial o envolvimento com 

empregados e os acionistas podem ser suficientes, caso o reúso não atinja 

etapas maiores”. Já Aessi et al., (2007) nas práticas industriais comenta que “o 

uso da água, com qualidade inadequada, pode causar problemas aos 

processos industriais, como incrustações, corrosões e manchas, provocando 

aumento de custos pela manutenção preventiva ou corretiva”. 
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2.3. Tipos de reúso de águas residuárias. 

 Reúso agrícola e urbano. 

De acordo com Mancuso (2007) “grande parcela de toda água utilizada 

pelo homem destina-se à agricultura, o reúso de água para essa finalidade e os 

processos de infiltração no solo ganharam destaque”.  

O reúso de águas na agricultura Hespanhol (2007) diz que os benefícios 

podem chegar ao aumento do nível nutricional das populações, aumento de 

empregos, redução de danos ao meio ambiente, proteção de recursos 

subterrâneos, controle de erosão e águas de boa qualidade.  

Nessa mesma linha de pensamento Paganini (2004) diz que:  

 

Deve-se estar atento às futuras condições de escassez de 

água, ás necessárias proteções dos corpos de água e à importância da 

produção de alimentos, mas recomenda-se atenção redobrada para o 

fato de que a adoção de sistemas de reúso de água por disposição de 

esgotos e efluentes no solo é um processo fortemente afetado por 

fatores de natureza cultural. Por esse motivo, recomenda-se atividades 

que visem aumentar essa aceitação e atividades de divulgação 

tecnológicas enfatizando a necessidade dos cuidados sanitários.  

 

O esgoto por apresentar nutrientes em sua composição, mostra que tem 

um valor agregado que pode ser utilizável na diminuição de fertilizantes em 

agrossistemas, (MONTES 2006). A Figura 1 ilustra alguns dos destinos do 

reúso mais comuns do esgoto doméstico e industrial. Analisando a reciclagem 

da água no meio urbano, podemos salientar que o reúso indireto sem 

planejamento é o conceito mais comum entre todos, no entanto, não está 

presente na Figura1. 

O reúso urbano se encaixa em dois tipos, os para fins potáveis e não 

potáveis. Para Costa (2010) o reúso potável se caracteriza por ocorrer em 

localidades onde há escassez crônica da água e esta tecnologia se apresenta 

como a única solução adequada, ainda citando Costa (2010), ressalva que é 
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uma questão de segurança publica a utilização do esgoto para fins que não 

sejam para o uso do abastecimento urbano.   

No reúso agrícola existem diversas metodologias de irrigação, as mais 

comuns estão descritas na Figura 2, além disso, estão presentes as 

características de cada método e seus respectivos riscos. 

 

 

Figura 1: Esquema do reúso de água na área urbana e agrícola. 

      Fonte: Braga (2005) 
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Figura 2: Orientação quanto aos riscos e consequências sobre a utilização de       

águas que recebem esgoto sanitário conforme os métodos de irrigação e suas 

características. 

Fonte: Costa (2010)  

 

Reúso industriais. 

De acordo com Cunha et al.,(2011) “no Brasil, o uso de águas residuais 

iniciou-se nos engenhos de cana-de-açúcar, com a utilização do efluente 

originário das destilarias de álcool para irrigar as plantações de cana”. 

O reúso da água tem sido cada vez mais importante na economia dentro 

das indústrias. A reutilização das águas residuárias tem se encaixado cada vez 

mais nos padrões de sustentabilidade adotado por empresas que prezam por 

uma logística ambientalmente correta. De acordo com Braga (2005) o uso da 

reciclagem das águas é feito na manufatura de papel e papelão, indústria têxtil, 

de material plástico e dos produtos químicos, petroquímicos, curtumes, 

construção civil, o que mostra o crescente processo da reutilização.  
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Aisse et al., (2006) sugere algumas procedências para a gestão hídrica 

da empresa, como :  

Balanço hídrico da fábrica, banco de dados das correntes aquosas, 
capacitação em larga escala e banco de ideias para minimização do 
uso e para o reúso de água, otimização de reúso baseado na síntese 
de redes de transferência de massa, sistema geo-referenciado de 
informações sobre as fontes e consumidores de água, avaliação 
ambiental da inserção da empresa no ciclo hídrico regional. 

 

 Reúso de efluente nas universidades. 

As universidades são como pequenos centros urbanos e rurais dispostos 

em áreas muito próximas, possuem uma variabilidade nos campos 

tecnológicos, além de apresentarem uma estrutura que se assemelha as 

industriais, por isso, o reúso de água surge como um atrativo socioeconômico 

para a comunidade em geral. 

O setor agronômico da Universidade Federal de Pelotas contempla em 

suma a hidropônia e a irrigação de culturas. O uso do esgoto cloacal tratado 

pode ser extremamente recomendado para a hidropônia, por apresentar macro 

e micro nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas. De acordo 

com Melo (2009) “o esgotos tratados em hidropônia como substituto total ou 

parcial de soluções nutritivas sintéticas pode ser realizado com algumas 

adaptações das técnicas de aplicação e, quando necessário, correções 

nutricionais”. Porém devem ter o cuidado com a contaminação de 

microorganismos patôgenos, como Escherichia Coli, comum no esgoto 

doméstico.  

Segundo Souza (2008) que estudou no campus central da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte UFRN a utilização de efluentes domésticos 

tratados na produção de forragem verde hidropônica, chegam em resultados 

satisfatórios para a substituição completa do caldo nutritivo sem prejuízo no 

rendimento. A produção de hidropônica de forragem verde utilizada no 

experimento abrangeu os cultivos de milho, trigo, cevada, sorgo, arroz e 

aveia.Já a irrigação pode ser feita nos cultivos em estufas ou a céu aberto, a 

reutilização do esgoto tratado se torna sustentável devido a liberação dos 

recursos hídricos poupando as águas de melhor qualidade, além disso, serve 
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como uma forma de pós-tratamento dos efluentes pelo sistema solo-planta 

(MONTES, 2006).  

A área zootécnica da UFPEL engloba a piscicultura e a suinocultura. 

Bastos et al., (2006) concluíram a viabilidade da utilização de esgoto tratado na 

piscicultura e na produção animal. Na mesma linha de pensamento 

Baumgartner (2007) gerou um experimento com águas provenientes da 

piscicultura e da suinocultura para irrigação da cultura de alface, e chegaram a 

resultados favoráveis para esse tipo de prática. 

No setor da infra-estrutura das universidades pode-se ter a reciclagem 

da água nas descargas dos vasos sanitários, irrigação de parques e jardins. 

Nesse sentido Filho (2013) estudou no campus II da universidade Católica de 

Goiás o reúso do efluente tratado para a descarga e irrigação de jardins e 

parques,e concluíram que através do reúso se pode obter economia de água 

potável e preservação dos mananciais.  

Na Universidade Federal da Bahia Aisse (2007) juntamente com o 

PROSAB foi estudado os parâmetros necessários para a reciclagem da água 

para a descarga sanitária, avaliando-se a qualidade da água de selos hídricos 

de vasos sanitários, formação de aerossóis provocados pelas descargas e a 

geração de odores devido ao armazenamento. 

O campus Capão do Leão da UFPEL pode apresentar uma grande 

disponibilidade para o reúso de água, por apresentar as mais diversas 

atividades acadêmicas, como Agronômica, Veterinária e a Zootécnica. Além da 

manutenção do Campus, como: a irrigação de parques e jardins; descargas 

sanitárias; lavagem de calçadas; lavagem de carros da frota; com a 

possibilidade de reúso de suas águas residuais. 

 

2.4. Normas brasileiras voltadas para o reúso de água.  

 A Política Nacional de Recursos Hídricos- PNRH não menciona a 

utilização da prática do reúso de águas residuárias, porém estipula metas de 
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racionalização e preservação da qualidade dos recursos hídricos, mostrando 

certa tendência para todos os tipos de tecnologias necessárias para tais fins. 

A NBR 13969/97 salienta a reutilização do esgoto doméstico tratado 

para fins não potáveis, na qual se cita: irrigação de jardins, lavagem de pisos e 

dos veículos automotivos, na descarga dos vasos sanitários, na manutenção 

paisagísticas dos lagos e canais com água, na irrigação dos campos agrícolas 

e pastagens. Dispõe também de itens que comentam sobre o planejamento do 

reúso, os usos previstos, grau de tratamento necessário, o sistema de 

reservação e distribuição, volume do esgoto a ser reutilizado, manual de 

operação e treinamento dos responsáveis. 

Em São Paulo, o município promulgou a lei n° 13.276 Brasil (2002) que 

estabelece a coleta e reservação de águas pluviais para estabelecimentos com 

áreas impermeabilizadas superiores a 500,00 m². Nessa mesma linha de 

raciocínio o aproveitamento de água da chuva se enquadra na NBR 

15527/2007, que se refere ao uso não potável e aos usos após tratamento. 

No âmbito do reúso de água residuárias de caráter direto com uso não 

potável se tem a Resolução n°. 54 Brasil (2005), que estabelece modalidades, 

diretrizes e critérios gerais para a prática de reúso direto não potável de água e 

da outras providencias. As modalidades que a resolução abrange são os 

reúsos urbano, industriais, para recarga de aquíferos, ambientais, agrícolas e 

florestais. 

 

2.5. Exemplos de reúso de água residuária no Brasil. 

A estação experimental Jesus Netto, da Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo SBESP é um exemplo da reutilização do esgoto urbano. 

A estação de tratamento de esgoto ETE presta serviços para a indústria Coats 

Corrente, após a adesão da industria à rede de reúso de água da SABESP 

passou a utilizar o esgoto tratado para: beneficiamento de fios, mercerização, 

alvejamento, tingimento, lavagem de fios, Filho (2013).  Segundo Filho (2010), 

“a SABESP esta se mobilizando para fornecer em grande escala uma nova 
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matéria prima para o mercado, a água de reúso, pouco conhecida, ou quando 

conhecida, discriminada pelo consumidor por falta de conhecimento”. 

Outro exemplo de empreendimento no estado de São Paulo, descrito por 

Grull et al., (2013) é um projeto de descarga zero e reúso para irrigação em 

parque temático, tendo como objetivo atender até trinta mil visitantes por dia, 

tendo como princípio o tratamento e a distribuição para reúso do esgoto gerado 

nos sanitários, bares e restaurantes. 

Stange e Teixeira (2010), chegaram a um possível reúso de água 

residuária pré-tratada na utilização de hemodiálise. Os autores verificaram que 

as características do efluente tratado são compatíveis com a reutilização em 

afluentes para a lavanderia, caldeira e caixa d’água central do Conjunto 

Hospitalar de Sorocaba. Nesse mesmo sentido Grull et al., (2013) estudaram a 

reutilização da água de uma lavanderia que recebe roupas de hospitais na 

região metropolitana de SP. 

 A estação de tratamento de esgoto ABC localizada na região 

metropolitana de São Paulo, tem como uma de suas etapas o programa de 

reúso de água não potável para fins urbanos. De acordo com Santos (2013) a 

ETE ABC apresenta as modalidades para a reciclagem do esgoto tratado a 

rega de ruas sem calçamento; jateamento dos lodos e dos detritos acumulados 

nas ruas após chuva forte; lavagem de ruas; desobstrução de redes coletoras 

de esgoto e galerias de águas pluviais e lavagem de prédios. 



 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. Área de estudo 

O estudo foi realizado no Campus Capão do Leão da Universidade 

Federal de Pelotas (Figura 3), no município do Capão do Leão – RS. O 

Campus está localizado ao Lado da EMBRAPA Estação Terras Baixas.  O leste 

se encontra o canal São Gonçalo e a Barragem Eclusa. A região em estudo 

contribui para a Bacia Hidrográfica Mirim – São Gonçalo, que possui uma área 

de 25.961,04 Km2, abrangendo nove municípios (PLANO AMBIENTAL 

PELOTAS, 2013). 

 

 

Figura 3: Campus Capão do Leão UFPEL. 

Fonte: Coordenação de comunicação social UFPEL (2010). 
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3.2. Pontos de coleta 

Dois pontos de coleta foram selecionados, A e B (Figura 5 e 6), Na 

Tabela 1 estão apresentados os departamentos contribuintes de cada ponto. 

Na Figura 4 apresenta-se a planta sanitária do Campus, em destaque os 

pontos A e B.   

 
 
Tabela 1: Pontos de convergência e captação dos 
efluentes gerados nos setores da Universidade 
Federal de Pelotas.  

Ponto receptor (A) Ponto receptor (B) 

Unidades contribuintes  

FAEM FAEM 

Biotério Zootecnia 

IB CLAF 

RU Piscicultura 

PU DCA 

FCD Antiga Biblioteca 

FAEM - Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel; IB - 
Instituto de Biologia; RU - Restaurante Universitário; 
PU - Prefeitura Universitária; FCD - Faculdade de 
Ciências Domésticas ; CLAF - Centro de Lazer e 
Atividades Físicas; DCA - Departamento de Ciências 
dos Alimentos. 
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Figura 4: Planta sanitária do Campus Capão do Leão. 

Fonte: Coordenadora de Gestão Ambiental UFPEL (2010). 
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        Figura 5: Ponto de coleta A    

 

                                              

 

   Figura 6: Ponto de coleta B 
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3.4. Caracterização do efluente gerado  

O efluente foi coletado no período de Março, Abril e Maio do ano de 

2014 e transportado em garrafas de polietileno até o Laboratório de 

Biotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande – FURG onde foram 

realizadas as análises físico-químicas.   

O efluente foi analisado de acordo com os parâmetros descritos em 

Environmental Protection Agency Report (EPA 1992). As análises seguiram a 

metodologia apresentada em Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater (APHA, 2005). Os parâmetros analisados foram: Sólidos 

totais; Sólidos dissolvidos; Sólidos fixos; Sólidos suspensos; Cloretos; 

Turbidez; DQO; Dureza; Cálcio; Manganês; Alumínio; Fósforo total; Ortofosfato; 

Polifosfato; Nitrogênio Amoniacal; Condutividade; pH . 

 

Cloretos 

Para a análise dos cloretos tomou-se um volume conhecido das 

amostras do efluente e quando necessário ajuste do pH entre 7,0 e 10. Em 

seguida foi adicionado 1 mL de cromato de potássio, com o qual a solução 

toma uma cor amarelada e juntou-se nitrato de prata a uma bureta, até o 

aparecimento de um leve tom vermelho amarelado (APHA, 2005). 

Cálculo do resultado:  

  Cl = mL de nitrato de prata x normalidade de AgNO3 x 35,45x1000   

                                       mL da amostra  

pH 

Avaliado mediante o uso de pHmetro digital, marca Quimis modelo Q-

4010a (APHA, 2005). 

. 
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Sólidos Suspensos (SS) 

Os sólidos suspensos foram medidos a partir de 20 mL da amostra bruta 

A e B, filtrado em milipore e secos em estufa a peso constante (APHA, 2005). 

Cálculo do resultado:  

Sólidos Suspensos = (milipore cheio – vazio) x 1000.000 = mg/L 

                                Volume amostra 

 

Sólidos Totais (ST) 

Em cadinho seco, tratado termicamente a 600°C por 2h, esfriado em 

dessecador e pesado, adicionou-se um volume conhecido de amostra 

previamente, homogeneizada e deixou-se evaporar em banho-maria, 

completando a secagem em estufa a 105°C por 2h. Os sólidos totais foram 

determinados por diferença de peso (APHA, 2005).  

Cálculo do resultado: 

ST= (peso cápsula após estufa – tara cápsula) x 1000.000  

   Volume amostra 

 

Sólidos Fixos (SF) 

Em continuidade a determinação de sólidos totais, o cadinho foi levado 

para a mufla a 550°C, por 2h, e após esfriar em dessecador foi pesado 

novamente. Os sólidos fixos, foram determinados por diferença de peso obtido 

por pesagem do cadinho a 550°C e a 105°C (APHA, 2005). 
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Dureza 

O teste de dureza foi realizado por titulação com o EDTA. O 

dissódioetilenediaminatetracetao (Na2EDTA) fornece íons complexos estáveis 

com Ca++, Mg++ e outros cátions divalentes que causam a dureza, remoendo-os 

da solução. Quando adiciona-se corante negro de criocromi T, contendo íons 

de dureza no pH 10 a solução se tornará cor vinho, na ausência de dureza a 

coração é azul. O EDTA adicionado reage com os íons de dureza até que 

todos tenham sido removidos da solução e que a cor da água mude do vinho 

para o azul, indicando o fim da titulação (APHA, 2005).   

 

Demanda Química de Oxigênio DQO 

A demanda química de oxigênio foi avaliada conforme indicado em 

APHA (2005), que tem como base a oxidação da matéria orgânica por ebulição 

em presença de ácido sulfúrico. A amostra é fervida a refluxo, com dicromato 

de potássio e ácido sulfúrico e o excesso de dicromato é titulado com sulfato 

ferroso amoniacal em presença de ferroína. A quantidade de matéria orgânica 

é proporcional ao dicromato de potássio consumido e medido como oxigênio 

equivalente. 

 

Cálcio 

Realizado por titulação a um pH alcalino: Tomou-se 50mL da amostra, 

ou uma alíquota diluída de 50mL, de modo que o conteúdo de cálcio na 

amostra em exame ficasse entre 5 e 10mg. Adicionr 2mL de hidróxido de sódio 

1N; misturar bem e juntar 100-200mg de indicador murexida. A seguir, 

adicionou-se EDTA 0,01M da bureta, com continua agitação até que todo o 

cálcio se complexa-se pelo indicador com mudança de cor do rosa para o 

púrpura (APHA, 2005). 
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Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK) 

A determinação se baseia na soma de amônia livre e compostos 

orgânicos nitrogenados, os quais são convertidos em sulfato de amônia sob 

certas condições de digestão, segundo metodologia descrita por Standard 

Methods (APHA, 2005). 

Cálculo do resultado: 

NTK = (vol gasto titulante – vol branco) x 14.000 x NHCl  

                                   Vol amostra 

 

Metais 

Os metais foram medidos em fotocolorimetro microprocessado digital 

comercial. 

 

Fósforo total, polifosfato e fósforo reativo 

  O fósforo total, polifosfato e fósforo reativo foram analisados em 

espectrofotômetro 700s de marca FEMTO (APHA, 2005). 

 

 

Avaliação dos resultados 

  Os resultados foram avaliados através de Análise de Variância 

(ANOVA) e as diferenças entre as médias por teste de Tukey 95% de 

significância utilizando o software Statistica 7.0, (MYERS E MONTGOMERY 

2002).



 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. Características do efluente 

Os valores médios das características dos efluentes do campus Capão 

do Leão, bem como o coeficiente de variação (CV) para cada parâmetro 

analisado estão expressos nas Tabelas 2 e 3. Os parâmetros foram: sólidos 

totais (ST), sólidos dissolvidos (SD), sólidos voláteis (SV), sólidos suspensos 

(SS), cloretos, turbidez, matéria orgânica (DQO), Dureza, Cálcio, manganês, 

alumínio, ferro, fósforo total, ortofosfato, polifosfato, nitrogênio Total (N-TK), 

nitrogênio amoniacal, condutividade e pH.  

Tabela 2: Características físico-químicas do efluente do Campus Universitário - 
Capão do Leão (Ponto A). 

Parâmetros Médias CV (%) 

Sólidos totais (mg/L) 540,00 3,92 

Sólidos dissolvidos (mg/L) 428,33 0,52 

Sólidos voláteis (mg/L) 111,66 1,35 

Sólidos suspensos (mg/L) 76,66 0,62 

Cloretos (mg/L) 91,63 0,48 

Turbidez (UNT) 76,30 0,18 

DQO (mg/L)  298,80 0,15 

Dureza (mg/L) 58,00 0,76 

Cálcio (mg/L) 12,02 2,13 

Mangânes (mg/L) 1,17 17,90 

Alumínio (mg/L) 0,13 8,70 

Ferro (mg/L) 0,88 4,04 

Fósforo total (mg/L) 0,32 7,78 

Ortofosfato (mg/L) 0,15 7,87 

Polifosfato (mg/L) 0,02 5,59 

Nitrogênio total (mg/L) 58,45 0,12 

Nitrogênio amoniacal (mg/L) 23,48 2,00 

Condutividade (mS)   0,56 0,47 

pH 7,41 0,06 

DQO: demanda bioquímica de oxigênio; pH: potencial hidrogeniônico; CV: 
Coeficiente de variação. Média obtidas a partir de três repetições. 
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Tabela 3: Características físico-químicas do efluente do Campus Universitário - 
Capão do Leão (Ponto B). 

Parâmetros Médias CV (%) 

Sólidos totais (mg/L) 5160,00 3,92 

Sólidos dissolvidos (mg/L) 352,13 0,52 

Sólidos voláteis (mg/L) 4785,00 1,35 

Sólidos suspensos (mg/L) 882,50 0,62 

Cloretos (mg/L) 77,23 0,48 

Turbidez (UNT) 590,33 0,18 

DQO (mg/L)  936,44 0,15 

Dureza (mg/L) 117,56 0,76 

Cálcio (mg/L) 13,45 2,13 

Mangânes (mg/L) 1,58 17,90 

Alumínio (mg/L) 0,41 8,70 

Ferro (mg/L) 1,08 3,29 

Fósforo total (mg/L) 0,20 5,00 

Ortofosfato (mg/L) 0,06 28,87 

Polifosfato (mg/L) 0,03 21,65 

Nitrogênio total (mg/L) 65,25 0,98 

Nitrogênio amoniacal (mg/L) 26,37 1,22 

Condutividade (mS)   0,40 0,86 

pH 7,36 2,31 

DQO: demanda bioquímica de oxigênio; pH: potencial hidrogeniônico; CV: 
Coeficiente de variação.  Média obtidas a partir de três repetições. 

O desvio padrão pode ser considerado grande ou pequeno dependendo 

da ordem de grandeza da variável. Verifica-se através dos resultados dos 

coeficientes de variação (CV), que as análises apresentaram precisão, uma vez 

que, apresentaram valores pequenos (≤ 0,25). Esses resultados indicaram que 

o conjunto de dados obtidos foi homogêneo, visto que, foram menores ou igual 

a 25% (MYERS e MONTGOMERY 2002). 

Os resultados mostraram que a água residuária gerada nos pontos A e B 

da coleta apresentam concentrações elevadas de ST, SF, e SV. Com análise 

das Tabelas 2 e 3 ficou evidenciado que os valores das concentrações relativas 

de sólidos nestas águas residuárias, não atendem a legislação do CONAMA 

(BRASIL, 2005), que estabelece os parâmetros para lançamento de efluentes 

em corpos hídricos. Com relação ao abastecimento público de água, a portaria 
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n° 36 do Ministério da Saúde estabelece como padrão de potabilidade 1.000 

mg/L de sólidos totais. No caso da Resolução CONAMA nº 20, o valor máximo 

é de 500 mg/L. No presente trabalho concentrações na ordem de 550mg/L 

foram relatadas (Tabela 2). Este quadro não é definitivo para se entender o 

comportamento da água em questão, mas constitui-se uma informação 

preliminar importante, para estudos posteriores. 

Também ficou demonstrado, através dos dados da Tabela 2 e 3, que o 

lançamento destas águas residuárias nos cursos d’água, sem tratamento 

prévio, pode ocasionar sérios problemas ambientais (VON SPERLING, 2005). 

Os sólidos agem de maneira indireta sobre a vida aquática, impedem a 

penetração da luz, induzem ao aquecimento da água o que, 

consequentemente, diminui a quantidade de oxigênio dissolvido no meio. 

Verificou-se concentração de sólidos totais de até 5160 mg/L para o efluente 

gerado no Ponto B da coleta. De acordo com, CONAMA (BRASIL, 2009), a 

concentração de sólidos totais deve ser menor que 500 mg/L em água para 

abastecimento público. Portanto é necessário seu tratamento antes de 

descartá-lo em afluentes. 

Com relação parametro ferro, apesar de não se constituir em um 

elemento tóxico, o mesmo traz diversos problemas para o abastecimento 

público de água. Confere cor e sabor à água, provocando manchas em roupas 

e utensílios sanitários. Além disso, traz o problema do desenvolvimento de 

depósitos em canalizações e de ferro-bactérias, provocando a contaminação 

biológica da água na própria rede de distribuição. Ao se comparar os dados 

das caracteristicas do eflunte analisado, verifica-se concentrações de ferro na 

ordem de 0,8 a 1,07 mg/L, pontos A e B de coleta, respectivamente. Quando se 

compara estes resultados com a Portaria 36 do Ministério da Saúde, por 

exemplo, esta estabeleci 0,3 mg/L em padrão de potabilidade. É também 

padrão de emissão de esgotos e de classificação das águas naturais. Desta 

forma um parametro de suma importancia quando se catracteriza efluentes 

visando suas possibilidades de reúso. 

O parâmetro condutividade elétrica não determina, especificamente, 

quais os íons presentes em determinada amostra de água, mas pode contribuir 
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para o reconhecimento de ambientes impactados pelo lançamento de resíduos 

industriais, mineração e esgoto sanitário. A condutividade elétrica pode auxiliar 

na identificação de fontes poluidoras pois a mesma é uma variável importante 

relacionada ao metabolismo do sistema aquático. Segundo CETESB (2007) a 

condutividade elétrica representa uma medida indireta da concentração de 

poluentes sendo críticos os níveis superiores a 100 µScm-1. No presente, 

trabalho foram registrados níveis na ordem de 0,560 µScm-1. 

O comportamento do manganês nas águas é muito semelhante ao do 

ferro em seus aspectos os mais diversos, sendo que a sua ocorrência é mais 

rara. Desenvolve coloração negra na água, podendo-se se apresentar nos 

estados de oxidação Mn+2(forma mais solúvel) e Mn+4(forma menos solúvel). A 

concentração de manganês menor que 0,05 mg/L geralmente é aceitável em 

mananciais, devido ao fato de não ocorrerem, nesta faixa de concentração, 

manifestações de manchas negras ou depósitos de seu óxido nos sistemas de 

abastecimento de água. Verifica-se através dos dados na Tabela 2 e 3, 

concentrações na ordem de 1,17 e 1,6, respectivamente, valores estes muito 

acima da média aceita em mananciais. 

O pH é padrão de potabilidade, devendo as águas para abastecimento 

público apresentar valores entre 6,5 e 8,5, de acordo com a Portaria 36 do 

Ministério da Saúde. O padrão de emissão de esgotos e de efluentes líquidos 

industriais, tanto pela legislação federal (entre 6 e 10) quanto pela estadual 

(entre 5 e 9 em corpos receptores e entre 6 e 10 na rede pública). De acordo 

com os resultados, os valores do pH ficaram na ordem de 7,5, dentro dos 

limites da portaria. Com relação a acidez, este parâmetro não se constitui, 

apesar de sua importância, em qualquer tipo de padrão, seja de potabilidade, 

de classificação das águas naturais ou de emissão de esgotos, o efeito da 

acidez é controlado legalmente pelo valor do pH. 

A DQO é um parâmetro indispensável nos estudos de caracterização de 

esgotos sanitários e de efluentes. A DQO é muito útil quando utilizada 

conjuntamente com a DBO para observar a biodegradabilidade de despejos. 

Valores de 200 a 900 mg/L foram registrados. Valores de DQO alto indica uma 

grande concentração de matéria orgânica e baixo teor de oxigênio. 
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O nitrogênio Kjeldahl total (NKT), medido em mg/L, é a soma do 

nitrogênio orgânico com o nitrogênio em forma de amônia. Ambas as formas 

estão presentes nos esgotos domésticos e por isso sua importância como 

parâmetro químico de qualidade das águas. Conforme Cotta et al., (2006), o 

método de determinação de NKT tornou-se referência para determinação de 

nitrogênio. De acordo com a resolução do CONAMA 357/05, o nitrogênio 

amoniacal é padrão de classificação das águas e também padrão de emissão 

de esgotos.  

A amônia é um tóxico bastante restritivo à vida dos peixes, sendo que 

muitas espécies não suportam concentrações acima de 5 mg/L. Além disso, 

como visto anteriormente, a amônia provoca consumo de oxigênio dissolvido 

das águas naturais ao ser oxidada biologicamente, a chamada DBO de 

segundo estágio. Por estes motivos, a concentração de nitrogênio amoniacal é 

importante parâmetro de classificação das águas naturais e, normalmente, 

utilizado na constituição de índices de qualidade das águas. Pela legislação 

federal em vigor, a resolução N° 20 do CONAMA, o nitrogênio amoniacal é 

padrão de classificação das águas naturais e padrão de emissão de esgotos, 

deverá atender a um padrão de emissão igual a 5 mg/L. Foram registradas 

concentrações na ordem de 25 mg/L.  

A busca para atender a um padrão de emissão igual a 5 mg/L para a 

amônia, pode ser difícil para muitos sistemas que recorrem aos processos 

usuais de tratamento biológico, principalmente, para as lagoas facultativas 

fotossintéticas que, além de não apresentarem elevados graus de nitrificação 

dos despejos, apresentam efluentes finais com concentrações elevadas de 

algas, necessitando de processo de remoção, o que pode inviabilizar os seus 

usos. Basicamente, somente a variante com aeração prolongada do processo 

de lodos ativados, dentre os processos usuais de tratamento de esgotos, é 

capaz de atender a este requisito. 

Assim como o nitrogênio, o fósforo constitui-se em um dos principais 

nutrientes para os processos biológicos, ou seja, é um dos chamados macro-

nutrientes, por ser exigido também em grandes quantidades pelas células. 

Nesta qualidade, torna-se parâmetro imprescindível em programas de 
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caracterização de efluentes que se pretende tratar por processo biológico. 

Ainda por ser nutriente para processos biológicos, o excesso de fósforo em 

esgotos sanitários e efluentes industriais, por outro lado, conduz a processos 

de eutrofização das águas naturais caso entre em contato com os cursos 

naturais. O fósforo constitui-se, portanto, em importante parâmetro de 

classificação das águas naturais, participando também na composição de 

índices de qualidade de águas. Concentrações de 0,2 a 0,3 mg/L foram 

registradas para os pontos A e B, respectivamente. As frações de fósforo que 

predominam nos efluentes analisados, são as formas ortofosfatos (0,06 a 0,14 

mg/L), seguida do polifosfato (0,02 mg/L), resultando em valores médios 

absolutos de fósforo total de 1,72 mg/L pelo período de 4 meses de 

monitoramento. Conforme a Resolução 357/05 do CONAMA, o nível crítico ás 

águas superficiais é de 0,025 mg/L de fósforo total. Sendo assim, o teor de 

fósforo total é um parâmetro importante para avaliar a qualidade da água. 

Com relação a dureza, os principais compostos que conferem dureza às 

águas: bicarbonato de cálcio, bicarbonato de magnésio, sulfato de cálcio e 

sulfato de magnésio. Visto pelos dados apresentados na Tabela 2 e 3, os 

valores de dureza ficarm na faixa de 50 a 100 mg/L. A Portaria n° 38 do 

Ministério da Saúde, de 1990, limita a dureza em 500 mg/L CaCO3, como 

padrão de potabilidade. Este padrão não é muito restritivo, pois uma água com 

500 mg/L de dureza é classificada como “muito dura” mas, por outro lado, uma 

restrição muito severa pode inviabilizar muitos abastecimentos públicos que 

utilizam água dura, por não disporem dos recursos necessários para a remoção 

da dureza ou abrandamento da água. Com os resuldos obtidos, ficou 

evidenciado que os mesmos estão dentro da faixa aceitavel. 

 

4.2. Correlação dos parâmetros analisados no efluente 

A fim de verificar se há uma relação dos constituintes analisados do 

efluente, a Tabela 4 e 5 apresentam as relações dos parametros avaliados, 

expressas pelos coeficiêntes de correlação, no ponto de coleta A e B, 

respectivamente. Desta forma, fica evidenciado, através da análise dos dados 

da Tabela 5 que sólidos voláteis e solidos totais apresentaram uma direção do 
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relacionamento linear entre esses dois paramentros, medindo a relação entre 

as duas variáveis. Verifica-se através dos valores dos coeficiêntes de Pearson, 

correlação positica e significativa, ou seja, a medida que diminui os valores de 

sólidos dissolvidos, irá aumentar as concentrações de ferro (r=-0,999) e fosforo 

total (-0,999) no efluente analisado. Isto pode ser melhor visualidado através 

das Figuras 7 e 8, respectivamente.  
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Tabela 4: Relação entre as diferenças avaliadas para o ponto A 

  ST SD SF SS Cloretos Turbidez DQO Dureza Ca Mn Al Fe FT Ort Pol NTK N-NH4
+
 Condut. pH 

ST 1,000 0,898 0,999 0,110 0,414 -0,327 0,734 -0,240 -0,786 0,971 0,866 -0,901 -0,901 0,982 0,982 -0,363 0,225 0,786 -0,327 

SD 0,898 1,000 0,893 0,536 -0,027 0,121 0,958 -0,642 -0,978 0,768 0,558 -0,999 -0,999 0,799 0,799 0,083 0,630 0,978 0,121 

SF 0,999 0,893 1,000 0,099 0,425 -0,338 0,726 -0,229 -0,778 0,974 0,872 -0,896 -0,896 0,984 0,984 -0,374 0,214 0,778 -0,338 

SS 0,110 0,536 0,099 1,000 -0,859 0,903 0,756 -0,991 -0,702 -0,130 -0,401 -0,530 -0,530 -0,079 -0,079 0,886 0,993 0,702 0,903 

Cloretos 0,414 -0,027 0,425 -0,859 1,000 -0,996 -0,314 0,784 0,237 0,619 0,814 0,021 0,021 0,579 0,579 -0,998 -0,793 -0,237 -0,996 

Turbidez -0,327 0,121 -0,338 0,903 -0,996 1,000 0,402 -0,839 -0,327 -0,543 -0,756 -0,115 -0,115 -0,500 -0,500 0,999 0,847 0,327 1,000 

DQO 0,734 0,958 0,726 0,756 -0,314 0,402 1,000 -0,836 -0,997 0,551 0,296 -0,956 -0,956 0,592 0,592 0,366 0,827 0,997 0,402 

Dureza -0,240 -0,642 -0,229 -0,991 0,784 -0,839 -0,836 1,000 0,789 -0,002 0,277 0,637 0,637 -0,052 -0,052 -0,817 -1,000 -0,789 -0,839 

Cálcio -0,786 -0,978 -0,778 -0,702 0,237 -0,327 -0,997 0,789 1,000 -0,616 -0,371 0,976 0,976 -0,655 -0,655 -0,291 -0,780 -1,000 -0,327 

Manganes 0,971 0,768 0,974 -0,130 0,619 -0,543 0,551 -0,002 -0,616 1,000 0,960 -0,772 -0,772 0,998 0,999 -0,575 -0,014 0,616 -0,543 

Alumínio 0,866 0,558 0,872 -0,401 0,814 -0,756 0,296 0,277 -0,371 0,960 1,000 -0,564 -0,564 0,945 0,945 -0,781 -0,292 0,371 -0,756 

Ferro -0,901 -0,999 -0,896 -0,530 0,021 -0,115 -0,956 0,637 0,976 -0,772 -0,564 1,000 1,000 -0,803 -0,803 -0,076 -0,625 -0,976 -0,115 

Fósforo total -0,901 -0,999 -0,896 -0,530 0,021 -0,115 -0,956 0,637 0,976 -0,772 -0,564 1,000 1,000 -0,803 -0,803 -0,076 -0,625 -0,976 -0,115 

Ortofosfato 0,982 0,799 0,984 -0,079 0,579 -0,500 0,592 -0,052 -0,655 0,999 0,945 -0,803 -0,803 1,000 1,000 -0,533 0,037 0,655 -0,500 

Polifosfato 0,982 0,799 0,984 -0,079 0,579 -0,500 0,592 -0,052 -0,655 0,999 0,945 -0,803 -0,803 1,000 1,000 -0,533 0,037 0,655 -0,500 

NTK -0,363 0,083 -0,374 0,886 -0,998 0,999 0,366 -0,817 -0,291 -0,575 -0,781 -0,076 -0,076 -0,533 -0,533 1,000 0,826 0,291 0,999 

N-NH4
+
 0,225 0,630 0,214 0,993 -0,793 0,847 0,827 -0,999 -0,780 -0,014 -0,292 -0,625 -0,625 0,037 0,037 0,826 1,000 0,780 0,847 

Condut. 0,786 0,978 0,778 0,702 -0,237 0,327 0,997 -0,789 -1,000 0,616 0,371 -0,976 -0,976 0,655 0,655 0,291 0,780 1,000 0,327 

pH -0,327 0,121 -0,338 0,903 -0,996 1,000 0,402 -0,839 -0,327 -0,543 -0,756 -0,115 -0,115 -0,500 -0,500 0,999 0,847 0,327 1,000 

Sólidos totais (ST), sólidos dissolvidos (SD), sólidos voláteis (SV), sólidos suspensos (SS), cloretos, turbidez, matéria orgânica 
(DQO), Dureza, Cálcio (Ca), manganês (Mn), alumínio (Al), ferro (Fe), fósforo total (FT), ortofosfato (Ort.), polifosfato (Pol.), 
nitrogênio Total (N-TK), nitrogênio amoniacal (N-NH4

+), condutividade (cond.), potencial hidrogeniônico pH. 
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Com análise dos dados registrados na Tabela 4, observa-se, correlação 

positiva (0,999) entre os valores obtidos para sólidos voláteis e totais. Com 

isso, pode ser analisado que ao aumentar a concentração de SV do efluente 

haverá um aumento nos ST. Isto pode-se ser melhor visualizado na Figura 7, 

em que esta apresentado o gráfico da correlação dos valores de SV com os de 

ST, ao nível de significância de 5%, o que apresenta uma direção do 

relacionamento linear entre esses dois paramentros, mencionado a medida da 

relação entre as duas variáveis. 

 

 

Figura 7 Gráfico de dispersão para as variáveis SV e ST. 
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Figura 8 Gráfico de dispersão para as variáveis ferro e SD 

 
Este mesmo comportamento observa-se para os parâmetros SD 

correlacionado com Fósforo total (r = -1,00) (Tabela 5), ou seja, alta correlação 

inversa destes parâmetros. Com análise dos dados de correlação dos 

parâmetros para o Ponto B do efluente, verifica-se através da Tabela 5 os 

valores das relações entre os parâmetros analisados. 
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Tabela 5: Relação entre as diferenças avaliadas para o ponto B 

  ST SD SF SS Cloretos Turbidez DQO Dureza Cálcio Mn Al Fe FT Ort Pol NTK N-NH4
+
 Cond. pH 

ST 1,000 0,853 -0,952 -0,189 0,371 -0,655 0,997 -0,999 -0,998 0,589 0,990 -0,945 -0,945 -0,655 0,655 0,999 0,470 0,655 -0,327 

SD 0,853 1,000 -0,653 -0,674 0,801 -0,953 0,885 -0,849 -0,888 0,081 0,919 -0,977 -0,977 -0,953 0,953 0,876 -0,059 0,953 0,214 

SF -0,952 -0,653 1,000 -0,120 -0,070 0,392 -0,930 0,955 0,928 -0,808 -0,899 0,800 0,800 0,392 -0,392 -0,937 -0,717 -0,392 0,600 

SS -0,189 -0,674 -0,120 1,000 -0,982 0,866 -0,252 0,181 0,257 0,682 -0,327 0,500 0,500 0,866 -0,866 -0,233 0,778 -0,866 -0,866 

Cloretos 0,371 0,801 -0,070 -0,982 1,000 -0,945 0,430 -0,364 -0,435 -0,532 0,500 -0,655 -0,655 -0,945 0,945 0,413 -0,645 0,945 0,756 

Turbidez -0,655 -0,953 0,392 0,866 -0,945 1,000 -0,702 0,649 0,706 0,225 -0,756 0,866 0,866 1,000 -1,000 -0,688 0,359 -1,000 -0,500 

DQO 0,997 0,885 -0,930 -0,252 0,430 -0,702 1,000 -0,997 -0,999 0,536 0,997 -0,964 -0,964 -0,702 0,702 1,000 0,412 0,702 -0,265 

Dureza -0,999 -0,849 0,955 0,181 -0,364 0,649 -0,997 1,000 0,997 -0,596 -0,989 0,942 0,942 0,649 -0,649 -0,999 -0,477 -0,649 0,335 

Cálcio -0,997 -0,888 0,928 0,257 -0,435 0,706 -0,999 0,997 1,000 -0,531 -0,997 0,966 0,966 0,706 -0,706 -0,999 -0,407 -0,706 0,260 

Manganes 0,589 0,081 -0,808 0,682 -0,532 0,225 0,536 -0,596 -0,531 1,000 0,468 -0,292 -0,292 0,225 -0,225 0,552 0,990 -0,225 -0,956 

Alumínio 0,990 0,919 -0,899 -0,327 0,500 -0,756 0,997 -0,989 -0,997 0,468 1,000 -0,982 -0,982 -0,756 0,756 0,995 0,339 0,756 -0,189 

Ferro -0,945 -0,977 0,800 0,500 -0,655 0,866 -0,964 0,942 0,966 -0,292 -0,982 1,000 1,000 0,866 -0,866 -0,959 -0,156 -0,866 0,000 

Fósforo total -0,945 -0,977 0,800 0,500 -0,655 0,866 -0,964 0,942 0,966 -0,292 -0,982 1,000 1,000 0,866 -0,866 -0,959 -0,156 -0,866 0,000 

Ortofosfato -0,655 -0,953 0,392 0,866 -0,945 1,000 -0,702 0,649 0,706 0,225 -0,756 0,866 0,866 1,000 -1,000 -0,688 0,359 -1,000 -0,500 

Polifosfato 0,655 0,953 -0,392 -0,866 0,945 -1,000 0,702 -0,649 -0,706 -0,225 0,756 -0,866 -0,866 -1,000 1,000 0,688 -0,359 1,000 0,500 

NTK 0,999 0,876 -0,937 -0,233 0,413 -0,688 0,999 -0,998 -0,999 0,552 0,995 -0,959 -0,959 -0,688 0,688 1,000 0,430 0,688 -0,284 

N-NH4
+
 0,470 -0,059 -0,717 0,778 -0,645 0,359 0,412 -0,477 -0,407 0,990 0,339 -0,156 -0,156 0,359 -0,359 0,430 1,000 -0,359 -0,988 

Condut. 0,655 0,953 -0,392 -0,866 0,945 -1,000 0,702 -0,649 -0,706 -0,225 0,756 -0,866 -0,866 -1,000 1,000 0,688 -0,359 1,000 0,500 

pH -0,327 0,214 0,600 -0,866 0,756 -0,500 -0,265 0,335 0,260 -0,956 -0,189 0,000 0,000 -0,500 0,500 -0,284 -0,988 0,500 1,000 

Sólidos totais (ST), sólidos dissolvidos (SD), sólidos voláteis (SV), sólidos suspensos (SS), cloretos, turbidez, matéria orgânica 
(DQO), Dureza, Cálcio, manganês (Mn), alumínio (Al), ferro (Fe), fósforo total (FT), ortofosfato (Ort.), polifosfato (Pol.), nitrogênio 
Total (N-TK), nitrogênio amoniacal (N-NH4

+), condutividade (cond.), potencial hidrogeniônico pH. 
 

 



44 

 

Figura 9. Gráfico de dispersão para as variáveis DQO e ST. 

Os gráficos mostram as correlações encontradas para DQO com ST 

(Figura 9); NTK com ST (Figura 10); cálcio e dureza (Figura 11) e Fósforo Total 

e ferro (Figura 12), estão expressos nas Figuras que seguem, ao nível de 

significância de 5%. 

                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura10. Gráfico de dispersão para as variáveis NTK e ST. 
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Figura 11. Gráfico de dispersão para as variáveis cálcio e 
Dureza. 

Figura 12. Gráfico de dispersão para as variáveis fósforo 
e ferro. 
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Com analise da Figura, 9,10, 11 e 12, foi possível constatar elevada 

correlação entre os parâmetros analisados. Em especial a relação da variável 

fósforo com ferro, visto pelo coeficiente de correlação de 1,0. Seguido da 

relação entre cálcio e dureza que apresentou um coeficiente de correlação de 

0,99. Os dados estão de acordo com a literatura, uma vez que, a dureza em 

águas residuárias pode ser devido a presença de cálcio e magnésio, 

principalmente, além de outros cátions como ferro, manganês, estrôncio, zinco, 

alumínio, hidrogênio, associados a ânions carbonato e sulfato, principalmente, 

além de outros ânions como nitrato, silicato e cloreto, Metcalf e Eddy (1991). 

Em saneamento, sólidos nas águas correspondem a toda matéria que 

permanece como resíduo, após a evaporação, a secagem ou a calcinação da 

amostra a uma temperatura pré-estabelecida durante um tempo. E como se 

sabe a DQO mede indiretamente a matéria orgânica de efluentes, isto pode ser 

evidenciado pelo elevado coeficiente de correlação (0,997), Figura 8. 

 

4.3. Avaliação do reúso de água residuária do Campus Capão do Leão. 

Na Tabela 6, estão expressas as características do efluente gerado no 

Campus Capão do Leão, com base nos componentes indicados por 

Environmental Protection Agency Report (EPA, 1992) para reúso de águas em 

sistemas de refrigeração bem como os limites sugeridos na portaria 518 do 

Ministério da Saúde/ 2004 para potabilidade de água (BRASIL, 2004). 
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Tabela 6: Comparação das concentrações obtidas para o efluente do Campus 
Capão do Leão e os parâmetros para água em sistema de refrigeração e reúso 
de acordo com EPA (1992) e Portaria 518 do Ministério da Saúde/2004 para 
potabilidade da água, e além disso, para o uso agrícola. 

Parâmetros   
Amostras  

EPA 
Portaria 518 

Uso agrícola 

Ponto A Ponto B LP CP 

Sólidos totais (mg/L) 540,00A 5160,00B 1000 1000 - 

Sólidos dissolvidos  (mg/L) 428,33A 352,50B - - 500 - 2000  

Sólidos voláteis  (mg/L) 111,66A 4807,50B - - - 

Sólidos suspensos   (mg/L) 76,66A 880,00B - - máx 30  

Cloretos  (mg/L) 91,63A 78,30B - - 100 - 350  

Turbidez  (UNT) 76,30A 590,00B 50 5 - 

DQO  (mg/L)  298,80A 936,24B 75 - - 

Dureza  (mg/L) 58,00A 118,00B 650 500 - 

Cálcio  (mg/L) 12,02A 13,62B 50 - - 

Mangânes  (mg/L) 1,17B 1,53B 0,5 - 0,2 10 

Alumínio  (mg/L) 0,13A 0,41B 0,1 - 5 20 

Ferro  (mg/L) 0,85A 1,18B 0,5 - 5 20 

Fósforo total  (mg/L) 0,32A 0,19B 4 - - 

Ortofosfato  (mg/L) 0,14A 0,05B - - - 

Polifosfato  (mg/L) 0,02B 0,03B - - - 

Nitrogênio total  (mg/L) 58,45A 65,25B - 10 - 

Nitrogênio amoniacal  (mg/L) 23,94A 26,60B 1 - - 

Condutividade (mS)   0,564A 0,406B - - - 

pH 7,41A 7,36B 6,9 a 9  6,0 a 9,5  6,0 a 8,5  

LP e CP: longo e curto período da irrigação com água residuária. Ponto A e B, 
locais de coleta das amostras. EPA, Guidelines for water reuse, US 
Environmental Protection Agency Report EPA/625/R-92/004, US Agency for 
International Development, Washington, DC, 1992; Portaria 518 do Ministério 
da Saúde/2004; N.R: Não realizada. Médias de 3 repetições. De acordo com o 
teste de Tukey (p ≤ 0,05 %) , letras iguais indicam não haver diferença nas 
médias das concentrações dos parâmetros avaliados e letras diferentes 
indicam haver diferença 

 

Com análise da Tabela 6, observa-se, que para a maioria dos 

parâmetros em estudo os valores das análises realizadas no Ponto A e B da 

coleta, apresentaram diferença estatisticamente, ao nível significância de 95 % 

mediante a aplicação do teste Tukey.  

No entanto, para os parâmetros manganês e polifosfato estes não 

diferiram nas suas concentrações para o Ponto A e B da coleta. Com esses 

resultados fica evidenciado que o efluente gerado no Ponto A é diferente do 
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Ponto B nas condições e parâmetros estudados. De acordo com Mierzwa 

(2005), a escolha de uma ou mais combinações de técnicas de tratamento, 

dependerá do potencial de cada técnica, dos mecanismos envolvidos na 

redução do contaminante de interesse e da qualidade da água necessária. 

 Com base na análise dos resultados obtidos na Tabela 6, a DQO dos 

pontos difere bastante entre si, porem nenhum dos valores encontrado se 

encaixa em algum tipo de reúso sem antes passar por algum tipo de tratamento 

preliminar. Para que ocorra a aceitação da água proveniente do reúso 

domiciliar ou industrial deve-se ter uma água com características adequadas a 

legislação. A DQO esta diretamente ligada a esse fator, pois uma água que 

contenha uma carga muito grande de DQO tem por associação a proliferação 

de microorganismos, e pode conferir gosto e odor a peixes e legumes irrigados 

por esse tipo de água. Em virtude disso, para a utilização do efluente do 

Campus Capão do Leão seria necessário um tratamento biológico. No ponto A 

onde a concentração de matéria orgânica registrada foi na ordem de 290 mg/L, 

valores estes maiores quando se visa o reúso em sistemas de refrigeração (75 

mg/L), EPA (2005), podem ser aplicadas técnicas simplificadas visando sua 

adequação aos limites impostos pela legislação  Uma tecnologia simples, por 

exemplo, é a utilização de reatores seqüenciais em batelada. De acordo com 

Cybis et al (2004) uma eficiência de remoção da DQO de 90% no esgoto 

doméstico, com características semelhantes a do ponto A, podem ser 

alcançadas com esta técnica. Nesse contexto Grull (2013), estudou o reúso 

para um parque temático, e conseguiu encaixar seus parâmetros utilizando um 

tratamento simplificado de lodos ativados com separação de biomassa, 

chegando a valores satisfatórios passando de 620 mg/LO2 para 40mg/LO2 de 

efluente tratado, de acordo com a DQO do ponto A esse tratamento pode ser 

empregado. 

O ponto B possui uma alta taxa de DQO com uma média de 936,24 

mg/L. Para um posterior reúso essa DQO deverá ser diminuída para que de 

adéqüe aos limites impostos pela legislação. Para isso pode-se utilizar 

metodologias que tenham uma boa eficiência para a remoção da matéria 

orgânica. Os sistemas de lodos ativados tem se mostrado na prática uma ótima 

técnica para a remoção de matéria biodegradável em grandes quantidades. 
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Segundo Filho (2013), a estação de tratamento experimental Jesus Neto, da 

Sabesp tem como tratamento secundário os lodos ativos, que removem 96% 

da matéria orgânica biodegradável.  Morais e Fonseca (p.255-261) obtiveram 

uma redução de 87% na DQO mais elevada de 2022,0 mg/L da industria 

farmacosmocêutica. Santos e Santaella (2002) pelo processo de lodos ativos 

em batelada com aeração prolongada trabalharam com águas residuárias de 

uma indústria têxtil com DQO em uma faixa de valores de 887 a 14200 mg/L, 

chegaram a  81% de remoção em um tempo hidráulico de detenção de 20h.     

 Como visto em inúmeros casos o lodo ativado é uma boa proposta para 

o tratamento não só da DQO, mas também dos sólidos totais, nitrogênio, 

alcalinidade, entre outros. Segundo Mancuso (2013, p.298) esse tipo de 

tratamento é de fácil manuseio e flexível, podendo ser combinado com outras 

tecnologias, além disso, tem um ótimo índice de degradação quando 

respeitada a proporção entre matéria orgânica e microorganismos.  

Dentro do Campus poderá ser feito um tratamento na remoção da 

matéria orgânica diferenciado para cada ponto devido à variação significativa 

de ambos, caso o tratamento seja descentralizado. O mais indicado seria 

manter uma forma de tratamento que abranja a uma faixa grande de 

concentrações de DQO, pois as características desse efluente podem variar de 

acordo com o tempo e com as atividades desenvolvidas nas áreas de interação 

direta com os pontos de descarga, isto pode-se verificar através do teste de 

Tuckey, visto na Tabela 6. 

Ainda analisando os dados da Tabela 6 e da Figura 13, a concentração 

de sólidos, pode-se verificar que os sólidos em sua maioria no ponto B estão 

muito elevados, os sólidos totais e voláteis estão na faixa de 5000,00 e 4500,00 

mg/L, muito acima dos valores usuais do reúso de esgotos. Já o ponto A, 

nesse quesito esta dentro dos padrões especificados pela EPA (1992), pela 

Portaria 518, o uso na agricultura Blum (2013) e para a utilização em águas de 

caldeira de acordo com Aisse (2006). Porém, o ponto A teve uma média de 540 

mg/L ST que não se encaixa de acordo com Mota (2009) no reúso para a 

piscultura, tendo um limite de 521 mg/L para o cultivo de Tilápia. 
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Os sólidos dissolvidos, nos dois pontos pesquisados, tiveram um bom 

resultado para os parâmetros analisados atendendo aos três fins escolhidos. Já 

os sólidos suspensos (SS) tiveram um bom resultado para o ponto A, no 

entanto, para o ponto B ficou a cima para a utilização na agricultura.  

Levando em conta o reúso para hidropônica os SS são uma grande 

preocupação, pois podem interferir no sistema radicular das plantas afetando a 

oxigenação, os teores indicados estão entre 20 e 30 mg/L (Melo, 2009). Pelo 

ponto de vista tecnológico, inúmeros autores afirmam que os SS podem afetar 

as instalações hidráulicas, como: bombas, aspersores, equipamentos em geral 

Blum (2013). Porém, como mostra a Figura 2 outros métodos de distribuição 

podem ser utilizados de acordo com o tipo de efluente.  

  O ponto B apresentou uma aparência mais lodosa quando coletado, 

devido à mistura intensa de matéria orgânica e solo muito desagregado 

proveniente da região em torno, e consecutivos barramentos ao longo da vala.  

Em contra partida, o ponto A teve uma aparência mais límpida que pode 

ser atribuída a uma vazão maior na vala e sem formação de possas ou 

represamento, apesar de ser retirado também de uma região circundada por 

vegetação densa e estar em contato com o solo.    
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Figura 13: Uso agrícola Blum (2013). EPA, Guidelines for water reuse, US 
Environmental Protection Agency Report, EPA/625/R-92, US Agency for 
International Development, Washington, DC, 1992. Portaria 518 do Ministério 
da Saúde 2004. Sólidos totais ST, sólidos dissolvidos SD, sólidos voláteis SV, 
sólidos suspensos SS. 

 

Com relação aos parâmetros cloretos, turbidez e dureza, que a turbidez 

é o único parâmetro que não se encaixa nas três principais linhas de reúso 

proposta no trabalho. Sendo que a turbidez esta relacionada com as taxas de 

sólidos presentes nas amostras e com o crescimento microbiano, como mostra 
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a Figura 13. A turbidez desempenha um papel importante na aceitação popular 

do reúso de águas residuárias por ser uma das características que esta 

atrelada ao aspecto, junto com o odor, cor, sabor e presença de patógenos, os 

quais juntos são parâmetros importantes para o abastecimento de água de 

reúso doméstico e industrial, (SPERLING 2005).  

As concentrações de cloretos e dureza ficaram dentro dos padrões 

exigidos pelas legislações estudadas Figura 14. Em vista disso, o tratamento 

desse efluente para esses dois limites se torna desnecessário.   

  

Figura 14: Uso agrícola Blum (2013). EPA, Guidelines for water reuse, 

US Environmental Protection Agency Report, EPA/625/R-92, US Agency for 

International Development, Washington, DC, 1992. Portaria 518 do Ministério 

da Saúde 2004. Tendo como (*) turbidez, (**) cloretos e (***) dureza. 

O fósforo total no esgoto é composto por fósforo orgânico e inorgânico, o 

fósforo presente nos detergentes ocorre na forma de polifosfatos solúveis, ou 

em forma de ortofosfato ou também chamado de fósforo reativo, podendo 

ambas as formas representarem cerca da metade do fósforo total (SPERLING, 

2009).  
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Como era de se esperar nas análises feitas, o fósforo inorgânico 

encontrado no ponto A foi de 1,7 vezes maior do que no ponto B, podemos 

atribuir isso ao tipo de água residuária que deságua no ponto A, proveniente do 

restaurante universitário que utiliza bastante detergente para o processo de 

limpeza. 

O elemento fósforo de acordo com a Tabela 6, ficou muito abaixo do 

esperado, com isso, o tratamento para retirada desse nutriente não é 

necessário. No entanto, a sua capacidade nutricional se torna insuficiente para 

funcionar como adubo tanto no uso hidropônico como para a irrigação de 

cultivos (PIVELI, 2009) e (MELO, 2009). 

Os compostos nitrogenados são formados por nitrogênio orgânico e 

amoniacal, além disso, pelos nitritos e nitratos. Os dois pontos tiveram um total 

dos compostos nitrogenados elevados e muito semelhantes, o nitrogênio 

amoniacal teve sua média alta nos dois pontos, apesar de Sperling (2013) 

afirmar que “a amônia tem sua principal origem na uréia, que é rapidamente 

hidrolisada e raramente encontrada no esgoto bruto”, porem se teve um campo 

de amostragem bom e um curto tempo entre a coleta e as análises 

laboratoriais. 

   Um dos problemas da disposição de esgoto em valas (no caso do 

sistema da Universidade), ou em fossas sumidouros, é a contaminação do 

lençol freático por elementos que são lixiviados. Apesar dos nitratos não terem 

sido analisados laboratorialmente, pode ser estimado que estejam presentes 

em altos níveis no efluente estudado devido às concentrações encontradas do 

nitrogênio total e amoniacal. De acordo com Silva (2009) “altas concentrações 

de NO3
 em água potável pode acarretar sérios danos à saúde humana, como 

metahemoglobina em crianças e câncer, especialmente o gástrico em adultos”. 

Seguindo a linha do reúso, as águas que contenha compostos 

amoniacais elevados são diretamente tóxicas para a maioria das espécies 

cultivadas na piscicultura. De acordo com Mota (2013) a tolerância dos 

compostos nitrogenados varia de espécie para espécie e do estágio de vida, 

sendo em geral os níveis letais entre 0,6 à 2,0 mg/L.      
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Por fim, para análise dos metais, os compostos analisados foram: 

alumínio, manganês, ferro e cálcio.  Dentro dos metais de transição nenhum se 

encaixou dentro da EPA, porém entraram em conformidade para o uso 

agrícola, em curto e longo prazo. Já o representante dos alcalinos terrosos se 

encaixou em ambas as possibilidades analisadas. 

No caso do sistema de esgoto da Universidade, uma das principais 

preocupações com os metais é a lixiviação ocasionando a contaminação do 

lençol freático da região circundante.  

As concentrações de ferro e alumínio nas águas utilizadas podem ter 

duas origens principais, sendo a primeira de fontes naturais como corrosão 

química e microbiológica, e devido a comum utilização em estações de 

tratamento de água desses compostos para a floculação (FREITAS, 

BRILHANTE E ALMEIDA, 2001).   

Na tabela 6 ambos os valores de pH deram em torno de 7 nos dois 

pontos, de acordo com Pedrotti et al., (2003) o alumínio se torna menos solúvel 

em água nas faixa de pH entre 6 a 9, com isso , ocorre o aumento de sua 

toxicidade e concentração no meio ambiente. No caso do efluente estudado, 

existe certa preocupação com a contaminação das águas superficiais. Em 

contra partida, por existirem muitos colóides ligantes e pelo fato do pH 

proporcionar uma diminuição na solubilidade desse metal, as águas 

subterrâneas podem apresentar uma baixa taxa de contaminação.   

O ferro pode contribuir para a turbidez e coloração do efluente, Costa 

(2010, p.186) enuncia que os sais ferrosos podem conferir cor preta ou marrom 

no líquido. Se tratando de águas subterrâneas o ferro pode estar associado à 

ferrobactérias ou por corrosão de materiais metálicos enterrados, SHUQAIR 

(2002, p.16). 

No caso das áreas onde o estudo ocorreu os ambientes estão sofrendo 

degradação ao longo do tempo devido a disposição inadequado dos efluentes 

gerados na UFPel. 

 O alumínio apesar de ter aparecido em baixas concentrações nas 

análises, pode ser um passivo ambiental presente nessas áreas. A 
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preocupação com esse elemento é a sua capacidade de se associar ao 

sistema nervoso central (SIMÔES, 1994). Além disso, por ser um fator 

agravante em doenças como Alzheimer, Parkinson, Esclerose Lateral 

Amiotrófica, demência, entre outras, (SHUQUAIR, 2002) e (FERREIRA et al., 

2008).



 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Com a análise dos dados, pode-se concluir que a situação de ambos os 

pontos coletados do efluente do Campus Capão do Leão carece de cuidados 

devido à falta de canalização ou forma de tratamento de esgoto.  

Observou-se, que para a maioria das concentrações dos parâmetros 

analisados dos pontos A e B de coleta, apresentaram diferença estatística ao 

nível de significância de 95%, mediante ao teste de Tukey, exceto para os 

parâmetros manganês e polifosfato. 

Nas condições experimentais foi possível concluir que não houve 

variabilidade nas concentrações dos parâmetros estudados, visto pelos baixos 

coeficientes de variação (≤ 0,25).  

Recomenda-se a amostragem maior que envolva não somente o período 

letivo, mas também as férias acadêmicas, em que se pode esperar que o 

efluente tenha uma carga química concentrada nesse período, podendo 

interferir nos processos unitários de tratamento de esgoto. 

Outro ponto importante é a caracterização da parte microbiológica do 

efluente necessária para uma melhor visão das características biológicas e 

suas possíveis finalidades no tratamento e reúso do efluente.  

Para apontar um sistema de reúso de água residuária do Campus 

Capão do Leão, antes mesmo do sistema entrar em funcionamento uma 

educação ambiental deverá ser necessário para toda a comunidade 

acadêmica. Tendo em vista, que a aceitação entre as partes envolvidas é uma 

das mais importantes questões para que o sistema de reciclagem da água 

funcione corretamente.  

Através dos dados registrados, o reúso agrícola pode não ser 

aconselhável dentro das dependências da Universidade Federal de Pelotas 

devido a alta DQO e sólidos totais em ambos os pontos estudados. No entanto
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 um sistema de leitos cultivados pode-se se tornar viável na realidade do 

Campus. 

Por fim, nas condições estudadas, o efluente do Campus Universitário 

Capão do Leão, apresenta elevado potencial para ser reutilizado em sistemas 

de refrigeração, com adequação de alguns parâmetros. 
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