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O monitoramento continuo de sistemas de tratamento de efluentes 

por lagoas resulta em series temporais, as quais permitem analisar o 

comportamento do sistema e sua variação em função principalmente 

de fatores com variação sazonal. O IET neste caso é um importante 

indicados do nível trófico do sistema resultante principalmente da 

carga de nutrientes.
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OBJETIVO

Este estudo teve como objetivo avaliar ao longo de um período de três

anos, a relação entre nove parâmetros medidos na Estação de

Tratamento de Efluentes (ETE) do Campus Sede da Universidade de

Caxias do Sul que utiliza o mecanismo de lagoas facultativas.

Este pôster foi impresso em cores claras para minimizar o  impacto ambiental pelo uso de tintas.
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Avaliação da relação entre parâmetros físico-químicos e biológicos em uma estação de tratamento de 

efluentes

Modalidade da bolsa: BIT
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Métodos usados em laboratório: 

Oxigênio Dissolvido (OD) - Oximetro- Insite IG Model 3100

Coliformes Termotolerantes – SMEWW-Método 9221-E 

Demanda Química de Oxigênio – SMEWW-Método 5210-B 

Demanda Bioquímica de Oxigênio – SMEWW-Método 5220-

B 

Nitrogênio Total Kjeldhal – ABNT 10560:1998 – Método 

Nessler

Nitrogênio Amoniacal – SMEWW – Método 4500 – NH3 B-C

Condutividade – Condutivimetro DM- 3P

Fósforo Total – SMEWW-Método 4500-P- E 

Clorifila-α - SMEWW-Método 10200H 

pH - pHmetro DM - 2P

O Índice de Estado Trófico (IET) foi calculado a partir dos

parâmetros fósforo total e clorofila – α. Os resultados foram

avaliados por análise de clusters após a criação de uma matriz

de correlação de Pearson. Foi possível observar a formação de

três agrupamentos distintos (clusters). O Cluster 1 (C1) formado

pelos pontos de coleta e o parâmetro IET, este, a mesma

distância do fator “tempo de coleta”, formando o Cluster 2

(C2). O Cluster 3 (C3) foi formado pelos demais parâmetros

avaliados com exceção do OD, que não apresentou relação

direta com os demais. A formação do C1 e C2 e sua correlação

com o parâmetro IET, indica que este, possui uma alta

importância ao longo da estação (pontos) e também ao longo do

tempo (tempo), sendo um indicador de que o estado trófico

varia de forma significativa perante ambos fatores,

corroborando portanto, o fato de ser uma importante variável a

ser monitorada neste tipo de estudo.
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