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Considerando o potencial poluidor de um complexo universitário, devido as diversas atividades realizadas
nos  setores  que  o  compõe,  é  necessário  que  haja  a  gestão  e  controle  dos  resíduos  e  atividades
poluidoras.  Dentre  as  medidas  pertinentes  no  planejamento  ambiental  que  podem  ser  realizadas  para
mitigar as atividades antrópicas, destaca-se o tratamento dos efluentes. Tendo em vista esses aspectos,
este  estudo  teve  como  objetivo  avaliar  a  eficiência  da  estação  de  tratamento  de  efluentes  da
Universidade de Caxias do Sul que utiliza o mecanismo de lagoas facultativas. A estação de tratamento
de efluente (ETE) avaliada neste estudo encontra-se nas coordenadas geográficas: 29º 09' 44,26" S e 51º
08'  30,57"  O,  a  uma  altitude  de  733  m,  integrada  a  bacia  hidrográfica  do  rio  Caí.  As  amostras  foram
coletadas na superfície laminar do efluente, seguindo as orientações descritas pela NBR nº 9.898 e pelo
Guia  Nacional  de  Coleta  e  Preservação  de  Amostras.  Para  determinação  do  parâmetro  coliformes
termotolerantes  foi  utilizado  o  método  do  Número  Mais  Provável  descrito  pela  metodologia
SMEWW-Método 9221-E, a Demanda Química de Oxigênio (DQO) foi utilizado o método SMEWW-Método
5220-B  e  a  Demanda  Bioquímica  de  Oxigeno  (DBO)  utilizou-se  SMEWW-Método  5210-B.  A  média  de
remoção de coliformes termotolerantes para todas as quatro estações do ano nos três anos de análise é
de 99,99%. Ao modelar a eficiência observa-se uma queda da DQO em 86,06% para a média dos verões
de todo o período analisado, no outono 85,55%, para o inverno 86% e primavera 87,33%. O percentual de
abatimento de DBO para o verão foi de 95,53%, outono 91,97%, inverno 92% e 92,59% para a primavera.
Foi possível observar que durante boa parte do tempo do monitoramento a estação se mostrou eficiente.
Apenas  durante  246  dias  os  intervalos  do  Ponto  1  e  Ponto  2  se  mostraram  significativamente  iguais,
sendo assim não houve remoção significativamente estatística (p > 0,05) de  coliformes termotolerantes.
Para DBO e DQO o abatimento alcançou índices satisfatórios.
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