
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 

ÁREA DE TECNOLOGIA AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS 

 

REMOÇÃO DE FITOPLÂNCTON DE LAGOAS DE 

ESTABILIZAÇÃO EM FILTROS DE PEDRA DE FLUXO 

HORIZONTAL 

LARISSA RIBEIRO MARTINS 
 

Recife - PE 

2012 

 



 
 

 

 

 
LARISSA RIBEIRO MARTINS 

 

 
 
 

 
REMOÇÃO DE FITOPLÂNCTON DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO 

EM FILTROS DE PEDRA DE FLUXO HORIZONTAL 

 
 

 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao curso de Pós-graduação do 

Departamento de Engenharia Civil da Universidade 

Federal de Pernambuco como requisito parcial para 

obtenção do título de Mestre em Engenharia Civil. 

 

Área de concentração: Tecnologia Ambiental e Recursos 

Hídricos. 

 

Orientador: Prof. Dr. Mário Takayuki Kato 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
   

Catalogação na fonte 

Bibliotecário Vimário Carvalho da Silva, CRB-4 / 1204 

 
M386r Martins, Larissa Ribeiro. 

Remoção de fitoplâncton de lagoas de estabilização em filtros 

de pedra de fluxo horizontal.  / Larissa Ribeiro Martins. - Recife: A 

Autora, 2012. 

103 folhas, il., gráfs., tabs. 

 

Orientador: Profº. Dr. Mário Takayuki Kato. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de 

Pernambuco. CTG. Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Civil, 2012. 

Inclui Referências e lista de abreviaturas, siglas e símbolos. 

 

1. Engenharia Civil. 2. Polimento de efluentes. 3. Fitoplâncton.  

4. Filtros de pedra. 5. Esgoto. I. Kato, Mário Takayuki (orientador). 

II. Título. 

     

     UFPE 

624   CDD (22. ed.)   BCTG/2013-250 



 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 

A comissão examinadora da Defesa de Dissertação de Mestrado 

REMOÇÃO DE FITOPLÂNCTON DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO EM 

FILTROS DE PEDRA DE FLUXO HORIZONTAL 

 

defendida por 

Larissa Ribeiro Martins 

 

Considera a candidata APROVADA 

Recife, 26 de novembro de 2012. 

  
 

___________________________________________ 
Mario Takayuki Kato – UFPE 

 (orientador interno) 

 

 

 

___________________________________________ 
Pedro Alem Sobrinho – USP 

 (examinador externo) 

 

 

 

___________________________________________ 
Enide Eskinazi Leça – UFPE 

 (examinador externo) 

 

 

 

___________________________________________ 
Maria de Lourdes Florêncio dos Santos – UFPE 

 (examinador interno) 

 

 
 Recife - PE 

2012 

 



 
 

 
 
 
 

                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

Dedico esse trabalho a meu pai, Everaldo 

Ferreira Martins (in memoriam), pois 

pensar no orgulho que ele sentiria foi o 

meu maior incentivo de chegar até o fim. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

O caminho para chegar até aqui não foi fácil. No pior momento da minha vida, quando meu 

pai faleceu, optei por está longe da minha família para alcançar o meu objetivo. Foi necessário 

buscar forças onde não tinha. E diante da grandeza da minha garra e determinação afirmo que 

sem vocês teria sido muito mais difícil. 

 

Agradeço primeiramente a Deus, pela fé que me proporciona, por sempre atender as minhas 

súplicas.  

 

Agradeço a minha mãe Maria do Socorro Ribeiro Martins, pela paciência e compreensão, 

sempre me dando a força necessária para que eu persistisse até o fim. Obrigada pelo auxílio 

nas diferentes formas de dificuldades, principalmente na reta final quando mais precisei. À 

minhas irmãs Cíntia Ribeiro Martins e Sinara Ribeiro Martins, pelo apoio, pelas palavras de 

incentivo e paciência. À minha sobrinha, Taylanne Ribeiro pelos sorrisos que me 

proporcionou nas ligações nos domingos de solidão.  

 

À meu namorado Diogo Silva de Oliveira, por ter sido o maior incentivador para que eu 

fizesse o mestrado, pela imensurável paciência e compreensão, por acreditar em mim, por 

sempre estar ao meu lado nas conquistas e nos piores momentos. Por ter me acompanhado em 

algumas coletas, participando ativamente.  

 

À CAPES pela bolsa de mestrado concedida.  

 

Ao FINEP, FACEPE e CNPQ pelo suporte financeiro para o desenvolvimento deste trabalho. 

 

À prof. Lourdinha Florêncio, a quem não tenho nem palavras para agradecer pela paciência, 

carinho e compreensão.  

 

Ao prof. Mário Kato, pela oportunidade, pelos ensinamentos acadêmicos, pela compreensão 

no momento que mais precisei, e o exemplo de disciplina.  

 



 
 

À Silvia Mariana pelos riscos e alegrias que passamos juntas para realização desse trabalho. 

Pelo companheirismo e apoio nas horas difíceis. 

 

À Elizabeth Pastich pela oportunidade, pelas conversas e palavras de incentivo. 

 

À Maristela Casé, por ser meu ―porto seguro‖ em Recife, pelo apoio, pelas diversas formas de 

ajuda e pela amizade. 

 

À Prof. Enide Leça pelos ensinamentos contribuintes para a contagem do fitoplâncton. 

 

A todos os alunos de Iniciação Científica do LSA que contribuíram para a realização desse 

trabalho, em especial, Jucélia Tavares, pela ajuda na contagem das algas.  

 

À COMPESA por permitir a realização desse trabalho na ETE Rio Formoso, e ao operador, 

Luciano, por todo o apoio e participação efetiva nas coletas. 

 

À amiga Janaina Peres por toda amizade e incentivo, e por estar presente na reta final.  

 

À minha amiga Gelsomina Lima pelas palavras de apoio, incentivo e carinho. 

 

À Ronaldo Fonseca e Poliana Januário, pessoas essenciais para o meu desempenho, pelos 

ensinamentos e palavras de apoio.  

 

À todos que contribuíram de alguma forma para esse trabalho minha gratidão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

As lagoas de estabilização são amplamente utilizadas para o tratamento de esgotos sanitários 

devido ao seu baixo custo e simplicidade de implantação e operação. Entretanto, essa 

tecnologia passou a ter seu uso questionado em função do lançamento no corpo receptor de 

efluente contendo sólidos em suspensão, principalmente fitoplâncton, que pode conter 

gêneros de cianobactérias potencialmente produtoras de toxinas, com os consequentes 

problemas para saúde pública. Considerando as significativas vantagens das lagoas de 

estabilização, torna-se desejável o desenvolvimento de um pós-tratamento para seu efluente 

para reduzir esse inconveniente. Dentre as tecnologias desenvolvidas para o polimento de 

lagoas de estabilização, os filtros de pedra se apresentam como um método promissor, pois 

retém o fitoplâncton que é biologicamente degradado. Nesse sentido, no presente trabalho 

avaliou-se a remoção de fitoplâncton em filtros de pedra, em escala real. Foi investigado um 

sistema composto por quatro filtros de pedra, com diferentes características e vazões, 

utilizadas para o polimento de uma lagoa de estabilização. Os filtros de pedra se apresentaram 

anóxicos durante todo o período de estudo, com temperatura média variando entre 28 
o
C e 30 

o
C. Promoveram uma importante remoção adicional de matéria orgânica, DQO e DBO total, 

com valores médios de 70 mg/L e 23 mg/L, respectivamente. A concentração média de SST, 

afluente e efluente, foram de 65 e 27 mg/L, enquanto que para a turbidez foram de 95 e 7 

NTU, apresentando resultados amplamente satisfatórios. Os resultados revelam que a de 

remoção média do fitoplâncton total foi de 99%, e a densidade média de cianobactérias 

efluentes foi de 6594 cel/mL, ficando muito abaixo dos limites preconizados pela resolução 

CONAMA N
o
 357/05 para águas classes I (20.000 cel/mL), II (50.000 cel/ml), e III (100.000 

cel/mL). O bom desempenho dos filtros de pedra comprova a sua viabilidade de aplicação 

para a remoção de fitoplâncton de lagoas de estabilização. 

 

Palavras chaves: Polimento de efluentes; filtros de pedra; remoção de fitoplâncton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Stabilization ponds are widely used for the treatment of domestic sewage due to its low cost 

of implantation and operational simplicity. However, their use have been questioned due to 

the discharge into receiving water bodies of effluents containing suspended solid, mostly 

phytoplankton. They can potentially contain toxin-producing cyanobacteria with the 

consequent risks to the environment and public health. Considering the significant advantages 

of stabilization ponds, it would be desirable to include a post-treatment unit in order to 

minimize or eliminate that drawback. Among the technologies developed for the polishing of 

stabilization ponds, the stone filters have been indicated as a promising method because of the 

retention of the phytoplankton, which is biologically degradable. Therefore in the present 

study, the possible removal of phytoplankton in stone filters at real scale, was evaluated. A 

system used for polishing a stabilization pond effluent consisting of four stone filters with 

different characteristics and flows, was studied. The filters stone showed anoxic throughout 

the study period, with an average temperature varying between 28 ºC and 30 ºC. Promoted an 

important additional removal of organic matter, COD and BOD total, with values of 70 mg/L 

and 23 mg/L, respectively. The average concentration of solids influent and effluent were 65 

and 27 mg/L, while for the turbidity was 95 and 7 NTU, showing significant results. The 

results showed that the average phytoplankton removal efficiency was 99%, and the average 

density of residual cyanobacteria  was only 6594 cells/mL, very much below the limits 

recommended by the Brazilian CONAMA Resolution nr 357/05 for water quality within the 

Classes I (20,000 cells/mL), II (50,000 cells/mL), and III (100,000 cells/mL). Therefore, the 

high performance showed that the stone filters are feasible in the removal of phytoplankton 

from effluents of stabilization ponds.  

 

Keywords: Polishing of stabilization pond´s effluent, stone filters, removal of phytoplankton, 

cyanobacteria.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o saneamento básico apresenta um déficit persistente em relação às redes para 

coleta de esgoto sanitário. Segundo o IBGE (2011) em 2000, 52,2% dos municípios do País 

tinham serviço de coleta, com um aumento ínfimo em 2008 para 55,1%. A proporção de 

esgoto tratado em relação ao coletado não apresenta diferença significativa entre as regiões do 

país, revelando que o sistema de tratamento de esgoto sanitário é insuficiente, e somente a 

metade dos municípios brasileiros fazem coleta de esgoto. 

 

Grande parte dos resíduos gerados são lançados diretamente nos rios, sem nenhum tipo de 

tratamento. A contaminação das águas naturais representa um dos principais riscos à saúde 

pública, sendo amplamente conhecida à estreita relação entre a qualidade da água e inúmeras 

enfermidades que acometem as populações, especialmente aquelas não atendidas por serviços 

de saneamento (LIBÂNIO et al., 2005).  

 

Dentre os inúmeros tipos de tratamento de esgoto existentes no Brasil, as lagoas de 

estabilização são consideradas a melhor opção para pequenas e médias comunidades, 

principalmente em países em desenvolvimento e clima tropical (MARA et al., 1992). O 

efluente final, gerado por esses sistemas, deve apresentar características que o torne viável a 

ser lançado no corpo receptor.   

 

Embora as vantagens do tratamento por lagoas de estabilização sejam reconhecidas, o efluente 

desse tipo de sistema passou a ter seu uso limitado por gerar elevados teores de sólidos em 

suspensão (SS), compostos principalmente de fitoplâncton, podendo conter gêneros de 

cianobactérias e, consequentemente, a produção de cianotoxinas, que podem vir a causar 

problemas de saúde pública.  

 

Além dos seus efeitos adversos sobre as águas receptoras, grandes quantidades de algas 

podem impor restrições sobre o potencial de reutilização de efluentes de lagoas de 

estabilização, o que representa um problema particular principalmente em regiões com 

escassez de água (SAIDAM et al., 1995). 
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Nesse sentindo, evidencia-se a importância da inclusão de um pós-tratamento para efluentes 

de lagoas. Dentre as técnicas encontradas na literatura, os filtros de pedra apresentam 

resultados satisfatórios, tendo como principal objetivo a remoção de algas, e como 

consequência, a redução de DBO efluente. Consistem em leitos de pedras submersas, através 

do qual o efluente passa horizontalmente ou verticalmente, ocasionando a sedimentação e 

degradação biológica das algas na superfície à medida que o líquido escoa pelos interstícios 

das pedras (MIDDLEBROOKS, 1995). 

 

O sistema de esgotamento sanitário de Rio Formoso-PE foi elaborado em 1996 pela 

Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), entrando em operação em 1998. O 

sistema de tratamento projetado foi baseado na tecnologia de tratamento por digestão 

anaeróbia seguida por duas lagoas de polimento, entretanto apenas a primeira lagoa foi 

construída.  

 

Após o funcionamento da estação, surgiram denúncias no Ministério Público de Pernambuco, 

com repercussão na mídia, sobre a possibilidade da contaminação do corpo receptor pelo 

efluente da estação de tratamento. Moradores da região e pescadores relataram a grande 

mortandade de peixes e crustáceos no Rio Formoso. Esse impacto ambiental foi atribuído a 

provável toxicidade de algumas espécies de fitoplâncton presentes no efluente lançado.  

 

A estação de tratamento foi reformulada, em 2005, sendo incluídos quatro filtros de pedra 

como pós-tratamento do efluente da lagoa de polimento, com o objetivo de reter os sólidos em 

suspensão (biomassa de algas). O efluente passou a ser conduzido da lagoa de polimento para 

uma caixa de união, e distribuídos para o conjunto dos filtros de pedra, para depois desse pós-

tratamento serem lançados ao corpo receptor. Dessa forma, cessaram as denúncias em relação 

à estação de tratamento, entretanto, até o presente estudo não tinha sido realizado nenhum 

acompanhamento da eficiência desses filtros, assim como os parâmetros físico-químicos. 

Tendo em vista o conhecimento sobre as condições indesejáveis que os SS podem causar no 

corpo receptor, e principalmente os problemas de saúde associados à presença de 

cianobactérias, torna-se importante avaliar a eficiência do sistema de filtros de pedra da ETE 

Rio Formoso quanto à remoção desses parâmetros.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral  

 

Avaliar a eficiência de filtros de pedra de fluxo horizontal, após o tratamento de esgoto 

sanitário através de reatores UASB seguido lagoa de estabilização, com ênfase na remoção e 

dinâmica do fitoplâncton.  

 

2.2 Objetivos específicos  

 

 Avaliar a eficiência do sistema de filtros de pedra na remoção de SS.  

 Avaliar a eficiência do sistema de filtros de pedra na remoção adicional de matéria 

orgânica, turbidez e nutrientes.   

 Investigar os fatores bióticos e abióticos que influenciam na remoção do fitoplâncton 

ao longo dos filtros. 

 Avaliar a dinâmica das cianobactérias dominantes no fitoplâncton nos filtros de pedra. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Lagoas de estabilização para o tratamento de esgotos sanitários 

 

As lagoas de estabilização têm sido utilizadas em todo o mundo. O primeiro registro de 

construção de uma lagoa de estabilização nos Estados Unidos foi em San Antonio, Texas, em 

1901 (EPA, 1983). Nos EUA, são utilizados mais de 7.000 sistemas de lagoas para o 

tratamento de águas residuais e industriais, sendo que esse tipo de sistema pode ser usado 

sozinho ou em combinação com outros processos de tratamento. Sua notoriedade deve-se a 

sua simplicidade e baixo custo de manutenção e necessidade energética (MIDDLEBROOKS, 

1999). 

 

De acordo com Mara, (2004) os três principais tipos de lagoas de estabilização são: anaeróbia, 

facultativa e lagoas de maturação. Sendo, as lagoas anaeróbias e as facultativas designadas 

para remoção de DBO e as lagoas de maturação designadas para remoção de bactérias.  

 

Segundo Silva Filho (2007) lagoas de estabilização são basicamente biorreatores, 

relativamente rasos, de águas lênticas, construídos para armazenar resíduos específicos, como 

domésticos e industriais, resultando na estabilização da matéria orgânica através de processos 

biológicos que envolvem algas e bactérias. 

 

Mara (2008) fez referência às principais pesquisas mais recente sobre lagoas de estabilização. 

Segundo o autor, compreendem-se muito sobre mecanismos de remoção de coliformes fecais 

em lagoas, projetos para remoção de ovos de helmitos em lagoas, mecanismos e via de 

remoção de nitrogênio em lagoas e desempenho de lagoas facultativas em climas temperados. 

Destacou também uma maior compreensão no sistema hidráulico de lagoas de estabilização e 

o uso de filtros para o polimento de lagoas facultativas. A utilização de filtros de pedra 

representa um avanço significativo, não sendo mais sempre necessária a instalação de lagoa 

de maturação, entretanto, em contraste, nos EUA os filtros de pedra são utilizados para polir 

lagoas de maturação.  

 

3.2 Algas em lagoas de estabilização  
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Estudos sobre a diversidade fitoplânctonica é uma importante contribuição para a 

compreensão da dinâmica de um sistema (HILLEBRAND e SOMMER, 2000).  

 

Sistemas como lagoas de estabilização constitui-se em corpos d’água artificialmente 

eutrofizados, com elevada concentração de nutrientes (N e P), promovendo condições 

suscetíveis à proliferação de algas, inclusive cianobactérias, e consequentemente suas toxinas 

(CRUZ et al., 2005).  

 

De acordo com Vasconcelos e Pereira (2001), as lagoas de maturação constituem ambientes 

favoráveis ao desenvolvimento de cianobactérias devido às altas temperaturas, altas 

concentrações de nutrientes, e maior profundidade de penetração de luz na água, sendo 

Planktothrix mougeotii, Microcystis aeruginosa, Phormidium sp., Oscillatoria sp. e 

Pseudoanabaena mucicola os principais organismos encontrados.  

 

A diversidade das algas em lagoas de estabilização é influenciada pela matéria orgânica, 

temperatura, intensidade luminosa, temperatura, vazão e tamanho da lagoa, sendo que os 

gêneros mais frequentes variam com as condições climáticas locais e a qualidade do esgoto 

(PALMER, 1969). Para Reynolds (1987), além da temperatura e intensidade luminosa, a 

composição de espécies fitoplânctonicas é também influenciada como micro-organismos, 

parasitas, herbívoros e substâncias tóxicas.  

 

Konig et al. (1996) ao estudarem a população de microalgas de uma lagoa facultativa 

secundária concluiu que em regiões onde ocorre a predominância de estações climáticas bem 

definidas (estação seca e estação chuvosa), a diversidade e quantidade de indivíduos sofrem 

influência destes períodos.  

 

Soler et al. (1991), estudaram as variações temporais de parâmetros físico-quimicos e 

fitoplâncton durante um ciclo sazonal (outubro-julho) em uma lagoa de estabilização na 

Espanha. Durante a primeira fase, no período de grande contaminação orgânica o sistema foi 

dominado por uma floração de Chlamydomonas sp., sendo Golenkinia sp., Chlorella sp. e 

Scenedesmus minutus especialmente abundante no segundo momento. Após predação das 

clorofíceas pelo zooplâncton, e com níveis baixos de nitrogênio, a cianofícea do gênero 
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Synechococcus tornou-se o grupo dominante, no entanto o zooplâncton também foi o fator de 

controle dessa última população.   

 

Cruz et al. (2005) realizaram estudo da diversidade das algas em três reatores idênticos, 

simulando lagoas facultativas em regime de batelada, em Vitória (ES). Foram operados com 

cargas orgânicas alta, média e baixa, de 400, 100 e 50 DQO (mg/L), respectivamente. Dentre 

as lagoas, a mais eficiente foi a de carga orgânica média, pois apresentou uma densidade 

numérica fitoplanctônica satisfatória, e não apresentou indivíduos da classe Cyanophyceae, 

potencialmente tóxicos. Os gêneros mais frequentes na lagoa de alta carga foram Oscillatoria 

sp., Euglena sp. e Chlamydomonas sp., que se caracterizam exatamente por tolerar elevadas 

concentrações de matéria orgânica. 

 

De acordo com Short (2008), espécies comuns em lagoas de estabilização como Chlorella, 

Euglena, Chlamydomonas e Scenedesmus dificultam o polimento de efluentes de lagoas, 

devido às elevadas concentrações e principalmente ao pequeno tamanho (3 a 30 μm) dessas 

espécies.  

 

3.3 Pós-tratamento de efluentes de lagoas de estabilização  

 

Ao longo da história da utilização de sistemas de lagoas de estabilização o controle das algas 

no efluente tem sido uma grande preocupação, e a utilização de lagoas de maturação e 

polimento após processos de tratamento resultou numa grande necessidade de controlar as 

algas no efluente (CRITES, 2006).  

 

Segundo Mara (1997), as algas em lagoas de estabilização contribuem para o aumento da 

concentração de SS e DBO, tornando-se necessário a utilização de um processo para 

polimento do efluente. A técnica mais apropriada é a utilização de filtros de pedra, embora 

esta remoção não seja necessária se o efluente for usado para irrigação agrícola ou cultura de 

peixes. 

 

Os métodos e custos para remoção de algas assumem grande importância quando algas 

planctônicas devem ser removidas a partir de efluentes de lagoas de estabilização antes de 

descartados em corpo receptor de água (KOTHANDARAMAN e EVANS, 1972) visto que o 
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pós-tratamento escolhido deve acompanhar as características das lagoas de estabilização: 

manutenção e operação simplificadas e de baixo custo.  

 

De acordo com Middlebrooks et al. (2005), quando a disponibilidade de área é limitada, 

recursos financeiros e mão-de-obra são indisponíveis, é melhor utilizar métodos relativamente 

simples para a remoção de algas, como filtros intermitentes de areia, aplicação no solo e 

filtros de pedras.  

 

Neder et al. (2000) avaliaram, em escala piloto, em Brasília o desempenho de cinco 

alternativas naturais para o tratamento de efluentes de lagoas de estabilização: Filtro 

Intermitente de Areia, Filtro de Pedra, Escoamento Superficial (Aplicação no Solo), Terras 

Alagadas Cultivadas Construídas de Fluxo Subsuperficial (com Typha sp.) e Tanques com 

Plantas Aquáticas Flutuantes (com Eichhornia crassipes). Foram utilizadas diferentes taxas 

de aplicação, de 0,10 m
3
/m

2
.d, 0,04 m

3
/m

3
.d, 0,016 m

3
/m

2
.d, 0,024 m

3
/m

2
.d e 0,024 m

3
/m

2
.d., 

respectivamente. O filtro de pedra e o tanque com plantas aquáticas apresentaram maior 

eficiência levando em consideração critérios como: eficiência na remoção de SS, matéria 

orgânica, e nutrientes, facilidade de operação e manutenção e demanda de área.  

 

Steinmann et al. (2003) estudaram durante três anos, (período de 1996-1999), no sul da 

Alemanha, a combinação de uma lagoa de estabilização e um wetland construído. Os 

resultados apresentados demonstraram que um wetland é uma possibilidade de polimento de 

efluentes de lagoas, reduzindo as algas, além de uma redução adicional de outros parâmetros.  

 

Kim e Kim (2000) investigaram, na Coréia, em escala-piloto, um sistema integrado de lagoas 

de estabilização com lagoas com macrófitas aquáticas (aguapé) para tratamento de esgoto 

doméstico.  O objetivo era determinar a eficiências das plantas e raízes na redução das 

concentrações das algas. O fluxo passava pela lagoa de estabilização, em seguida pela lagoa 

com aguapés onde as raízes na parte inferior, assim como caules e folhas separavam e 

controlavam significamente o número de células das algas. Os aguapés flutuavam na 

superfície impedindo a penetração da luz solar suprimindo assim o crescimento das algas ao 

mesmo tempo em que promovia sua degradação. Além disso, as raízes funcionavam como um 

filtro, entretanto esse processo não durou devido o desprendimento das células, mas mesmo 

assim a concentração de algas no efluente manteve-se relativamente constante. Como 
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desvantagens a utilização de aguapés causou sérias depleções do oxigênio dissolvido no 

efluente, além disso, a desinfecção por radiação solar tem sido considerada um dos maiores 

benéficos em lagoas de maturação o que não se pode esperar nesse tipo lagoa para polimento. 

 

3.3.1 Filtro de pedra 

 

Os filtros de pedra são sistemas constituídos por camadas submersas de pedras, variando 

desde 75 a 200 mm, que possui como objetivo principal remover algas e sólidos de efluentes 

de lagoas de estabilização. Podem ser de fluxo vertical ou horizontal. Apesar dos filtros de 

fluxo vertical serem considerados de melhor desempenho, a maioria dos sistemas 

operacionais são projetados com fluxo horizontal, com o leito de pedras instalado no final do 

sistema, depois da lagoa de estabilização (EPA, 2002).  

 

De acordo com Middlebrooks (1995), no filtro de pedra, o efluente da lagoa de estabilização 

passa pelo leito de pedra submerso e as algas se ligam a superfície da pedra à medida que o 

líquido escoa através dos interstícios. As algas acumuladas são biologicamente degradadas. 

 

Filtros de pedra foram instalados em todo o Estados Unidos e no mundo, e seu desempenho 

variou muito (MIDDLEBROOKS, 1988; SAIDAM et al, 1995; EPA, 1983; VON 

SPERLING, 2007). Entre 1970 e 1985, cerca de 20 sistemas operacionais de filtro de pedra 

foram construídos nos Estados Unidos. A remoção de algas por filtros de pedra tem sido 

extensivamente estudada na Eudora, Kansas; Califórnia, Missouri, e Veneta, Oregon (EPA, 

1983). 

 

O conceito de filtro em pedra foi desenvolvido no início de 1970 em Kansas, EUA (EPA, 

2002). Foi estudada a remoção de algas por filtros de pedra utilizando dois filtros com leito de 

pedra, com profundidade de 1,5 m e diâmetros de 1,30 cm no primeiro e 2,5 cm no segundo. 

A taxa de aplicação hidráulica variou de 0,40 m
3
/m

3
dia até 1,20 m

3
/m

3
dia, respectivamente no 

verão e inverno. Com esse estudo foi concluído que os filtros de pedra poderiam atender a 

requisitos de 30 mg/L para DBO (MIDDLEBROOKS, 1988).  

 

O Departamento de Proteção Ambiental do Estado de Illinois avaliou a partir de 1972, o 

desempenho de sistemas de filtros de pedra, com diferentes configurações 



9 
 

 
 

(MIDDLEBROOKS, 1988). De acordo com EPA (2002) uma coleção dessas diretrizes foi 

publicada sobre o desempenho de filtros de pedra horizontal. O estudo demonstrou que as 

características dos filtros como, taxa de aplicação hidráulica, granulometrias das pedras e 

profundidade do leito são muito importantes para seu desempenho. Operações com taxas 

hidráulicas de menos de 250 L/m
3
.d e com pedras de 75 a 150 mm de diâmetro foram bem 

sucedidas.  

 

Em 1974, na Califórnia, Missouri, foi construído um filtro de pedra ao longo de uma lagoa já 

existente, com uma taxa de 0,40 m
3
/m

3
.d. Em 1975, ainda na Califórnia, Missouri outro filtro 

de pedra foi construído, porém com uma com uma taxa de aplicação hidráulica de 0,25 

m
3
/m

3
.d (MIDDLEBROOKS, 1988). 

 

Em Veneta, Oregon, em 1975 foi construído um filtro de pedra de fluxo vertical ascendente 

para atender a uma vazão de 757 m
3
/d. Nesse filtro o afluente entra através de um tubo que se 

encontra na parte inferior, passando pelo centro do filtro. O afluente sobe 2,0 m de pedras (7,5 

a 20 cm), sendo coletado nas canaletas localizadas nas laterais. Em 1977 e 1978 foram 

conduzidos programas de monitoramento pela Universidade do Estado do Oregon com o 

objetivo de determinar eficiências desse filtro e os seus mecanismos de remoção 

(MIDDLEBROOKS, 1988). 

 

Swanson e Williamson (1980) estudaram o desempenho do sistema Veneta. Considerando as 

informações sobre estudos dos filtros de pedra, basearam-se nos cáculos de entupimento dos 

filtros, levando em consideração a hipótese de que toda decomposição era aeróbia, e que 

como o oxigênio dissolvido era limitado no afluente dos filtros, os sólidos só poderiam se 

acumular como biodegradáveis não oxidados. O modelo matemático do mecanismo de 

sedimentação utilizado pelos autores indicou que a eficiência da remoção de SST é uma 

função do tempo de detenção hidráulico, da velocidade de sedimentação das algas e a 

distância pecorrida nos filtros. Com os respectivos cálculos os autores concluiram que os 

filtros poderiam apresentar uma vida ultil prevista de 55 anos.  

 

Para Rich (1988), considerações de simples balanços de massa, utilizando hipóteses sobre as 

frações biodegradáveis dos sólidos poderia revelar a vida útil limitada de filtros de pedra. Os 

mecanismos utilizados para a remoção de algas como sedimentação, flotação e interceptação 
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poderiam apresentar falhas, como o entupimento dos espaços vazios. Considerando o custo de 

substituição das pedras os filtros de pedra pareciam não ser tão viáveis para o polimento de 

efluentes de lagoas de estabilização. 

As principais vantagens dos filtros de pedra são que, além da simples operação, fornece o 

polimento de efluente de lagoas facultativas com o menor custo possível, não necessitando de 

contínuas manutenções. Entretanto, nesse tipo de sistema, a concentração de amônia do 

efluente final pode exceder a do afluente, o que pode tornar o processo impraticável para 

comunidade com limites rigorosos de amônia (Middlebrooks, 1995). 

 

Segundo Middlebrooks (1995), diversas unidades de filtros de pedra têm sido operadas com 

sucesso por 10 a 19 anos, apesar da projeção de vida e processos de limpeza ainda não serem 

firmemente estabelecidos. Quando utilizados para pequenas comunidades apresentam 

vantagens econômicas e de operação, em comparação com outros métodos, fornecendo o 

polimento de efluentes de lagoas de estabilização com baixos custos de manutenção. 

Entretanto, a concentração de nitrogênio amoniacal nos efluentes pode exceder a do afluente, 

limitando a aplicação desse processo (EPA, 2002). 

 

Saidam et al. (1995) realizaram uma série de estudos sobre filtros de pedra para tratamento de 

efluentes de lagoas, na Jordânia. Foram utilizados, em escala piloto, três filtros de pedra de 

fluxo horizontal, com diferentes granulometrias, que recebiam o efluente de três sistemas 

paralelos de lagoas de estabilização em série composto por duas lagoas anaeróbias, quatro 

lagoas facultativas e quatro lagoas de maturação. Foram testados quatro diferentes períodos, 

com diferentes concentrações afluentes e diferentes vazões. O primeiro sistema era composto 

de um filtro com pedras de diâmetro médio de 18 cm, seguido de outro filtro com cascalho 

(com diâmetro médio de 11,6 cm). O segundo sistema era composto de um filtro de pedras 

igual ao do primeiro sistema, seguido de um filtro de agregado grosseiro (com diâmetro 

médio de 2,4 cm). O terceiro sistema era constituído de um filtro de cascalho igual ao do 

primeiro sistema, seguido de outro filtro com agregado médio (com diâmetro médio de 1,27 

cm). O primeiro período apresentou os melhores resultados com taxa hidráulica variando de 

0,274 a 0,498 m
3
/m

3
.d. A concentração média afluente dos SS e DBO foram 201 mg/L e 95 

mg/L, com concentrações médias efluentes variando entre 131 mg/L e 82 mg/L para os SS e 

61 mg/L e 36 mg/L para DBO. 
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Kimwaga et al. (2004) avaliaram, em escala piloto, na Tanzânia, filtros grosseiros de 

escoamento vertical conectados a filtros plantados com macrófitas - constructed wetlands. O 

principal objetivo era determinar o desempenho do tratamento utilizando duas técnicas para 

polimento de lagoas de estabilização quanto à remoção de SST e coliformes fecais. O sistema 

de filtros foi construído na saída de uma lagoa de maturação. Na primeira fase do estudo foi 

utilizado o filtro de pedra com diferentes granulometrias, variando entre 8 mm e 32 mm. Na 

segunda fase o filtro plantado com macrófitas foi inserido. As concentrações médias efluentes 

para SS e coliformes fecais foram de 12,63 mg/L e 790 CF/ 100mL, respectivamente. Os 

autores consideraram essa tecnologia barata, e apropriada para ambientes tropicais como a 

Tanzânia, podendo ser considerada tecnicamente uma das mais adequadas para o polimento 

de efluentes de lagoas.  

 

Middlebrooks et al. (2005),  apresentaram o desempenho do sistema Veneta, em 1994. Após 

cerca de 20 anos de operação, tratando aproximadamente 1,000 m
3
/d, o sistema estava 

produzindo um efluente de acordo com as normas em relação à SST, DBO e coliformes 

fecais. O efluente do sistema apresentava uma concentração média de DBO de 17 mg/L e SS 

de 9 mg/L, para um afluente com 138 mg/L de DBO, 124 mg/L de SS e < 10 de CF/100 mL.  

 

Sezerino et al (2005) avaliaram duas unidades de filtros de pedra para o polimento do efluente 

de uma lagoa facultativa piloto.  Denominados de FP1 - com escoamento ascendente de única 

câmara e camadas sobrepostas e FP2 – com escoamento ascendente de única câmara e única 

camada, os filtros foram empregados em paralelo como parte integrante a Estação 

Experimental de Tratamento e Reúso de Esgotos em Florianópolis - SC. O estudo foi 

realizado em duas etapas, sendo que na primeira (421 dias) só foi utilizado o FP1 sob 

diferentes taxas hidráulicas aplicadas (1,48m
3

/m
3

.d; 0,34m
3

/m
3

.d; 0,17m
3

/m
3

.d) e  na segunda 

(160 dias) os dois filtros atuaram sob mesma taxa hidráulica de 0,17m
3

/m
3

.d. Os autores 

concluíram nesta pesquisa que o filtro com melhor configuração foi o FP2 com resultados 

com elevados remoção de sólidos suspensos, assim com reduzida atividade operacional, a 

qual se limitou apenas em descargas de fundo e aferição da vazão afluente.  

 

No que se refere à remoção de nutrientes, a capacidade limitada de remoção de fósforo 

(SAIDAM et al, 1995) e amônia (JOHNSON e MARA, 2002) têm sido relatada, no entanto as 

remoções desse nutriente são variáveis e geralmente insignificantes, já que os filtros de pedra 
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não são projetados para essa função. Segundo Short (2008) essas remoção limitada deve 

principalmente ao fato dos filtros de pedra serem hipóxicos ou anóxicos, o que favorecem a 

remineralização anaeróbia de materias orgânicos digeridos, enquanto que, ao mesmo tempo 

limita os processos microbianos aeróbios, como a nitrificação. 

 

Mara (2006a) reuniu os resultados de recentes pesquisas em lagoas de estabilização e filtros 

de pedra fornecendo um conjunto de recomendações para um projeto de baixo custo para uma 

estação de tratamento de água de desempenho natural servindo até 500 pessoas. Segundo o 

autor, o esgoto de pequenas comunidades até 500 pessoas pode ser tratado a um nível elevado 

com um baixo custo usando um sistema de tratamento que envolve um tanque séptico, uma 

lagoa facultativa secundária e um filtro de pedra aerado. A aeração do filtro permite a 

remoção do nitrogênio amoniacal por nitrificação, entretanto utiliza energia elétrica, 

aumentando os custos operacionais. No entanto a área utilizada é muito menor do que é 

necessário para lagoas de maturação, e o processo funciona bem tanto no verão como no 

inverno. A aeração não é necessária se o regulador ambiental local não definir um padrão para 

a amônia efluente. 

 

Mara (2006b) investigou na Inglaterra, em escala piloto, um filtro de pedra aerado em 

paralelo com um filtro controle não aerado, utilizados para pós-tratamento de lagoas 

facultativas. Ao longo de 18 meses o sistema foi monitorado para determinar se a aeração 

fornecia ao filtro condições de ocorrer nitrificação. Também foi avaliada a remoção de 

coliformes fecais. Os resultados obtidos demonstraram que o filtro aerado é mais eficiente em 

termos de remoção de DBO, SS e coliformes fecais, que o controle não aerado. Neste último 

ocorreu um aumento significativo do nitrogênio amoniacal, explicado pelos autores pela 

degradação da biomassa algal que entra nos filtros favorecendo a amonificação.  

 

Von Sperling (2006) investigou, na Estação de Tratamento UFMG – Copasa Experimental, 

em Belo Horizonte, Brasil, um filtro de pedra para polimento de efluentes de lagoas. O 

sistema em série era composto por um reator UASB, três lagoa de polimento e um filtro de 

pedra inserido na última lagoa. O filtro era composto por brita 3, variando de 3 a 8 cm. O 

experimento foi realizado durante 8 meses, com taxa hidráulica nos filtros de 0,50 m
3
m

3
.d. 

Visando atender ao diversos critérios de qualidade da água para reúso o sistema apresentou 
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concentração média de 26 mg/L para SS, 27 mg/L para DBO e coliformes fecais 450 

MPN/100 mL. 

 

Von Sperling et al. (2007) avaliaram a influência de diferentes granulometrias (3 a 10 cm e 8 

a 20 cm) e taxas hidráulicas (0,5 e 1,0 m
3
/m

3
.d.) em filtros de pedra de escoamento horizontal 

integrados a um sistema composto por reator UASB, lagoa de polimento e filtros de pedra. Os 

autores observaram que no filtro com granulometria de 3 a 10 cm, utilizando taxa hidráulica 

de 0,5 m
3
/m

3
.d. foi obtido melhor desempenho, apresentando concentrações médias para os 

SS e DBO de 28 mg/L e 20 mg/L, respectivamente. No que se refere à remoção de algas, o 

filtros removeram cerca de 60% da clorofila e contagem total das algas, contribuindo para o 

polimento do efluente. 

 

Mara e Johnson (2007), sob condições do inverno no Reino Unido (5,9°C) compararam o 

funcionamento de um filtro de pedras aerado, de escoamento vertical, com outras tecnologias 

para polimento de efluentes de lagoas tais como duas lagoas de maturação em série, duas 

lagoas de maturação em série seguidas por uma zona de raízes, um filtro de pedra controle e 

um sistema ―wetland‖, para o polimento de efluente de lagoas facultativas em série. O filtro 

de pedra aerado apresentou melhor desempenho em relação ao filtro controle, entretanto, os 

filtros aerados apresentam inconveniente, segundo os autores, que é o custo com aeração. 

Reassaltam ainda que o desempenho do filtro é afetado pelo desempenho da lagoa que o 

antecede.  

 

Mara et al. (2007), avaliaram a remoção de fósforo de águas residuais, em escala piloto, em 

filtros de pedra de fluxo horizontal sob condições de laboratório e campo para determinar o 

seu desempenho em pequenas estações de tratamento de esgoto doméstico. No laboratório em 

escala de bancada os filtros foram utilizados para estimar a capacidade de absorção de fósforo 

pelo meio suporte (calcário e escória de alto forno), em condições de 20 
o
C. Enquanto que em 

campo o objetivo era monitorar o desempenho dos filtros de pedra para a remoção de fósforo 

de efluentes de uma lagoa de estabilização. O sistema era composto de uma lagoa facultativa, 

um filtro de pedra aerado e dois filtros de pedra de fluxo horizontal. Os autores relataram um 

melhor desempenho dos filtros utilizando escória de alto forno e concluíram que essa 

tecnologia é apropriada para remover fósforo de pequenos sistemas de tratamento de águas 

residuais.  
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Short et al (2008) realizaram estudos comparativos, na Austrália, entre filtros de pedras 

horizontais e lagoas com macrófitas (Lemna disperma) para pós-tratamento de lagoas de 

estabilização, em escala piloto. Além da comparação do desempenho das duas tecnologias, os 

autores também fizeram uma investigação adicional em relação à sobrevivência das células 

dentro dos ambientes de polimento de uma lagoa. Utilizando duas espécies comuns em 

lagoas, Chlorella e Chlamydomonas, uma série de experimentos laboratoriais tentou recriar as 

condições em termos de luz e disponibilidade de oxigênio dissolvido dentro desses ambientes.  

Para os dois sistemas foi utilizado taxas de aplicação hidráulica de 0,71m³/m³.d. Os filtros de 

pedra apresentaram melhores eficiências que a lagoa com macrófitas, entretanto os autores 

observaram que não é conveniente a utilização de filtros em série, concluindo que o primeiro 

filtro apresenta eficiência, mas os seguintes são dispensáveis no tratamento. 

 

Em 2008, Von Sperling et al., investigaram o comportamento do sistema compostos por 

reator UASB, lagoa de polimento e filtro de pedra, utilizando os parâmetros físico-químicos e 

biológicos com base em três anos de monitoramento. Os filtros de pedra diminuíram a 

concentração de algas no efluente, apresentando concentração média de 6,31x10
4
 para a 

contagem de algas e 449 µg/L para clorofila a. Contribuiu também para a remoção 

complementar de DBO e SS, com concentrações médias de 39 mg/L e 41 mg/L, 

respectivamente. Os autores observaram que mesmo após três anos de operação, o filtro de 

pedra apresenta perda de carga desprezível e não mostrou nenhum sinal de colmatação.  

 

Hamdan e Mara (2009) estudaram, em escala piloto, no Reino Unido, dois filtros de pedra 

aerados com diferentes geometrias, sendo um filtro de pedra de fluxo vertical e outro de fluxo 

horizontal, operados em paralelo. Ambos receberam as mesmas taxas de aplicação hidráulica 

(0,6 m
3
/m

3
.d.) e mesma taxa de fluxo de ar (20L/min), entretanto com diferentes 

profundidades, sendo 2m e 0,5 m para os filtro vertical e horizontal, respectivamente. As 

concentrações afluentes nos filtros de pedra para DBO variaram de 21 a 80 mg/L. No filtro 

vertical o efluente foi 7 a 9 mg/L e o efluente do horizontal apresentou 9 a 14 mg/L. O filtro 

vertical apresentou maior eficiência em termos de remoção do nitrogênio amoniacal do que o 

de fluxo horizontal. De acordo com os autores os sistemas de fluxo vertical devem ser mais 

investigados, pois requer menos área do que o horizontal. 
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3.3.1.1 Biofilme  

 

Segundo EPA (1997) o biofilme é um termo relativo a um processo de tratamento onde o 

crescimento bacteriano se liga a uma superfície, resultando numa película ou lodo, que 

contém os micro-organismos necessários para tratar águas residuais. Em ambientes naturais 

de areia, solos, sedimentos e wetland vegetadas, os biofilmes apresentam grande potencial 

para polir efluentes de tratamentos secundários, no entanto, podendo atenuar ou concentrar 

certos contaminantes (GULLICKS, 2008).  

 

O desenvolvimento de um biofilme sobre uma superfície exposta a um fluxo de fluido é o 

resultado de algumas características físicas, químicas e biológicas, dentre as quais se destaca o 

transporte e absorção de moléculas orgânicas para a superfície, o transporte de células 

microbianas para a superfície, a fixação de micro-organismos na superfície e as 

transformações microbianas (crescimento e produção de polímeros) na superfície, resultando 

na produção de biofilme, e deslocamento parcial (TRULEAR e CHARACKLIS, 1982).  

 

De acordo com Swanson e Williamson (1980) existem evidências que a remoção de sólidos 

em filtros de pedra pode ser auxiliada pelo biofilme anexado, entretanto, de forma geral o 

mecanismo de tratamento em filtros, responsável pela maior parte do desempenho do 

tratamento, é a sedimentação.  

 

3.4 Mecanismos de filtração  

 

Segundo MIDDLEBROOKS (1995) a filtração é um processo essencialmente físico e 

químico, e em casos de filtração lenta, também biológico. Para que seja atingida eficiência 

dentro de um meio filtrante, diferentes mecanismos de remoção estão inter-relacionados, 

como sedimentação, adsorção, absorção, ação biológica e tensão.  

 

Uma combinação de fatores físicos e biológicos é responsável pela remoção de algas em 

filtros de pedra. Os poros funcionam como pequenas bacias de sedimentação em que as algas 

se ligam a superfície da pedra ou à camada do lodo formada pela sedimentação algal anterior 

e posterior respiração endógena e degradação bacteriana (O’BRIEN e MCKINNEY, 1979).  

 



16 
 

 
 

A remoção de partículas de menores dimensões encontradas na água deve ser realizada 

envolvendo dois mecanismos. O mecanismo de transporte das partículas para longe ou perto 

da superfície onde vai ser removido. O mecanismo de fixação: remoção das partículas por um 

ou mais dispositivo de remoção (METCALF & EDDY, 2003). 

 

Segundo Miqdadi (1992), os mecanismos de transporte incluem a sedimentação, 

interceptação, forças hidrodinâmicas e de inércia e de difusão, enquanto que o mecanismo de 

fixação incluem a absorção e a atração eletrostática.  

 

3.5 Fatores que afetam a remoção de algas por filtro de pedra  

 

Middlebrooks (1988) concluiu que o impacto de alguns parâmetros no filtro de pedra ainda é 

incerto, o que explica as inconsistências das experiências com o seu desempenho em 

diferentes locais.  

 

Segundo Miqdadi (1992) a composição química das partículas afeta a sua adesão ao meio 

suporte dos filtros, podendo ocorrer repulsão devido ao aumento da carga negativa entre  em 

células, resultando numa diminuição da eficiência de remoção. Outro fator que pode afetar a 

remoção de algas nesses filtros é o tamanho da pedra. Entretanto, o efeito do tamanho da 

pedra relacionado a outros fatores como a taxa hidráulica já está bem definido na literatura 

(MIDDLEBROOKS, 1988; SAIDAM et al, 1995; VON SPERLING, 2007).  

 

A taxa hidráulica também deve ser considerada como um dos parâmetros que pode afetar a 

remoção de algas. De acordo com Middlebrooks (1988) o desempenho dos filtros de pedra de 

Veneta, Oregon foi afetado pela carga hidráulica.  

 

Deferentes espécies de algas têm formas, tamanhos e mobilidades diferentes, o que acaba 

refletindo no grau de remoção de cada espécie. Os diferentes tipos de algas, tem diferentes 

velocidades de sedimentação e consequentemente diferentes eficiências de remoção 

(MIQDADI, 1992).  
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Stutz-McDonald and Williamson (1979) constataram que as taxas de afundamento das algas 

aumentam exageradamente com a temperatura, entretanto o fator de aumento da taxa de 

afundamento não pode ser explicada pelo efeito da temperatura sobre a viscosidade da célula.  

 

Outros fatores como estresses, deficiências de nutrientes, fase de crescimento, intensidade de 

luz, condições aeróbias e anaeróbias também influenciam na remoção de algas por filtros de 

pedra (MIQDADI, 1992). 

 

3.6  Sobrevivência do fitoplâncton sob condições de escuridão e reduzidas concentrações 

de oxigênio dissolvido 

 

Da mesma forma que o pH, a temperatura e o oxigênio dissolvido podem influenciar na 

comunidade fitoplânctonica, a redução ou ausência completa de luz pode ser considerada 

como um dos fatores de  maior consequência para o fitoplâncton (SHORT, 2008). No entanto, 

o fitoplâncton pode apresentar estratégias de sobrevivência em condições como o escuro, 

apresentando reduzida atividade respiratória, formação de estágios de repouso e atividade 

heterotrófica, incluindo a mixotrofia (DEHNING AND TILZER, 1989; JOCHEM, 1999).  

 

De acordo com Jochem (1999) o período que algumas espécies conseguem suportar condições 

de escuro pode determinar sua sobrevivência e seu sucesso competitivo, principalmente 

quando o ambiente exibe essas condições frequentemente. Alguns grupos de fitoplâncton 

possui a capacidade de formar células em repouso, como esporos de diatomáceas, cistos de 

dinoflagelados e acinetos em cianobactérias.  

 

Segundo Short (2008) quando espécies de fitoplâncton são submetidas a condições de 

completa escuridão, a fotossíntese e crescimento celular podem ser reduzidos ou cessar. Tais 

condições podem não apenas levar a uma redução celular, mas também efeitos fisiológicos 

que podem vir a promover uma redução no condicionamento celular ou viabilidade ecológica.  

 

Para Franklin et al. (2006) os processos fisiológicos envolvidos na mortalidade de 

fitoplâncton resultante de estresse ambiental, como a escuridão nos filtros de pedra,  por 

exemplo, é mal compreendido, incluindo a morte por predação e sedimentação. Também são 
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consideradas insuficientes as informações sobre o que acontece ao fitoplâncton exposto a 

diferentes concentrações de OD em um período prolongado de escuridão.  

 

Moss (1977), no Reino Unido, observou o efeito significativo da concentração de oxigênio 

sobre a sobrevivência de diatomáceas bênticas em longo prazo no escuro. O autor relatou a 

capacidade do fitoplâncton para a sobrevivência em condições de escuro/aerobiose. Entretanto 

quando expostas ao escuro em condições de anaerobiose a taxa de fotossíntese reduziu 

rapidamente. Também observou resultado semelhante quando em condições de 

luz/anaerobiose com taxa de fotossíntese declínio com a diminuição da concentração de OD 

até ficar completamente anaeróbio. O autor concluiu que a ausência de luz por si só é menos 

importante para a sobrevivência do fitoplâncton do que os efeitos combinados de escuridão e 

anoxia.  

 

Em contraposto a Moss (1977), Richardson e Castenholz (1987) observou o efeito protetor 

das condições ambientais de prolongada anaerobiose para a sobrevivência da cianobactéria 

Oscillatoria terebriformis. Os autores descobriram que sob condições de escuro/aerobiose a 

cianobactéria teve sua viabilidade perdida ocorrendo lise dos seus tricomas em 6 horas e 

morte de todas as células de 2 a 3 dias. Enquanto que sob condições de escuro/anaerobiose 

sua viabilidade foi sustentada por um período de dez dias a partir da fermentação. 

 

Segundo Short (2008) a capacidade de uma população de células voltarem a crescer mesmo 

após exposição crônica a alguma forma de estresse fisiológico (escuridão) pode ser visto 

como uma avaliação final sobre a sua capacidade particular de suportar diversas condições, 

mantendo sua vitalidade fisiológica suficiente para permitir a continuação das espécies sob 

um retorno às condições de crescimento mais favoráveis.  

 

Stutz-McDonald and Williamson (1979) investigaram a sedimentação das espécies 

Scenendesmus acuminatus, Chlorella vulgaris e Microcystis aeruginosa para diferentes 

temperaturas, para incubação aeróbia e anóxica no escuro e proporções de mistura de várias 

das três espécies. Dentre as variáveis testadas a temperatura apresentou maior influência na 

resolução das taxas de sedimentação. Não houve diferença significativa entre a velocidade de 

sedimentação das espécies no escuro, sob condições aeróbias ou anóxicas. Os autores 
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observaram que a presença de tais condições nos filtros de pedra não seria suscetível de 

alterar a taxa de sedimentação das células das algas.  

 

Durante a exposição prolongada ao escuro o fitoplâncton pode recorrer a mecanismos 

específicos fisiológicos e bioquímicos para ajudar a sua sobrevivência no escuro; controlar o 

gasto de energia a partir do metabolismo endógeno (incluindo a respiração) ao mínimo 

necessário para a manutenção em longo prazo da viabilidade celular (SHORT, 2008). 

 

Para Meiring e Oellermann (1995) as células de algas que passam através de um ambiente 

escuro pode perder sua vitalidade fisiológica, e esta redução da vitalidade celular pode fazer 

as células das algas mais suscetíveis a serem adsorvidas em um biofilme, como o de um filtro 

de pedra.  

 

De acordo com a literatura pouco se sabe sobre as estratégias das cianobactérias para 

sobreviver em condições escuras e anaeróbias. Heyer e Krumbein (1990) explicaram o 

metabolismo da cianobactéria Oscillatoria limosa, quando submetida a condições de 

anaerobiose e escuro. Durante a incubação, em laboratório, durante o dia (na presença de luz) 

essa espécie acumulou um polímero de reserva, o glicogênio, que foi degradado numa 

fermentação heterolática durante a noite. A fermentação foi iniciada imediatamente com a 

mudança para o ambiente escuro e anaeróbio, sendo importante para o metabolismo de 

manutenção da espécie.  

 

3.7  Cianobactérias e Cianotoxinas  

 

As cianotoxinas são produtos do metabolismo secundário de cianobactérias, constituindo um 

grande grupo de toxinas naturais, podendo apresentar propriedade toxicológicas diversas 

(SIVONEN & JONES, 1999), sendo que os principais gêneros de cianobactérias que se 

destacam pela dominância, possui potencial de produzir toxinas e efeitos que podem causar 

em outros organismos de ambientes aquáticos são: Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon, 

Planktothrix, Cylindrospermopsis e Nodularia (CHORUS & BARTRAM, 1999). 

 

As cianotoxinas são caracterizadas de acordo com sua ação farmacológica em: hepatotoxinas, 

neurotoxinas e dermatotoxinas, geralmente com efeitos de inibição na síntese de proteínas, 
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enquanto que, de acordo com suas estruturas químicas podem ser incluídas em três grandes 

grupos: os peptídeos cíclicos, os alcalóides e os lipopolissacarídeo (CHORUS & BARTRAM, 

1999). 

 

Algumas dúvidas ainda persistem em relação à possível vantagem adaptativa na produção de 

cianotoxinas pelas cianobactérias. Algumas hipóteses apontam para uma proteção contra 

herbivoria do zooplâncton, outras de que as cianotoxinas poderiam atuar como quelantes de 

metais pesados, enquanto outros acreditam que elas podem ter também um papel na 

comunicação intercelular (MOLICA e AZEVEDO, 2009). Para Libânio, (2010) a hipótese 

mais sustentada é que estas substâncias tóxicas tem função de defesa, como a dos anti-

herbívoros produzidos por algumas plantas, que inibem a ação de predadores ou de algas 

competidoras.  

 

A liberação das toxinas para o ambiente, na forma de toxina dissolvida, ocorre com a morte, 

lise ou senescência das células, com consequente liberação de toxina (cianotoxinas) 

(CHORUS & BARTRAM, 1999). Enquanto que, em ambientes aquáticos, os quatro grupos 

principais de cianotoxinas: anatoxinas, saxitoxinas, microcistinas e cilindrospermopsina, 

apresentam uma estabilidade química e uma degradação microbiológica (FUNASA, 2003). 

 

O surto mais grave de mortes humanas por cianotoxinas ocorreu em Caruaru- PE, em 1996, 

envolvendo 130 pacientes renais crônicos. Após terem sido submetidos a sessões de 

hemodiálise, 76 pacientes vieram a falecer, sendo 52 comprovadamente pela ação da 

microcistina. Foi identificada a cianotoxina no carvão ativado usado na purificação da água 

utilizada para hemodiálise. (AZEVEDO, 1996). 

 

A Portaria Nº 518 do Ministério da Saúde, de 2004, introduziu a exigência de 

acompanhamento de cianobactérias, e a realização de ensaios de toxicidade e a análise de 

cianotoxinas, recomendando a expressão do valor máximo permitido (VMP) desses alcalóides 

em equivalentes da saxitoxinas para um valor que representa a toxicidade total da amostra, na 

forma da variante mais tóxica, ou seja, em saxitoxina. 

 

A Portaria Nº 2.914, de 2011, revoga e substitui a de Nº 518 de 2004, estabelecendo que em 

função dos riscos à saúde associados às cianotoxinas, é proibido o uso de algicidas para o 
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controle do crescimento de microalgas e cianobactérias no manancial de abastecimento ou 

qualquer intervenção que provoque a lise das células. Também estabelece que as 

concentrações de cianotoxinas devam representar as contribuições da fração intracelular e da 

fração extracelular na amostra analisada. 

 

A Resolução CONAMA 357/2005 que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento bem como estabelece condições e padrões de 

lançamentos de efluentes apresenta limites para a densidade de cianobactérias para as águas 

naturais: Para águas classes I (20.000 cel/mL), II (50.000 cel/ml), e III (100.000 cel/mL). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Caracterizações da Área Experimental 

 

4.1.1 Município de Rio Formoso 

 

O município de Rio Formoso-PE, localizado na microrregião denominada Mata Meridional 

Pernambucana, está situado a 08°39’50’’ de latitude sul e 35°09’32’’ de longitude oeste, 

distando 81 km da sua capital, Recife (Figura 1). Limita-se ao norte com o município de 

Sirinhaém, ao Sul e leste com Tamandaré, e a oeste com Gameleira. Possui uma área de 239, 

814 km², com população estimada de 22. 060 segundo IBGE (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O município apresenta clima tropical, do tipo AS’, segundo classificação de Köppen, com 

precipitação média anual de 2.788 mm. Os meses mais chuvosos são maio, junho e julho, 

sendo os mais secos, outubro, novembro e dezembro. A temperatura média anual é de 24º C, 

 Figura 1- Localização geográfica da área de estudo. Fonte: Adaptado de Macedo 

(2011).  
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variando entre a mínima de 18º C e a máxima de 32º C. A vegetação é floresta sub - 

perenifólia. 

 

4.1.2 Descrição das unidades de tratamento da ETE - Rio Formoso 

 

A Estação de tratamento de esgoto do município de Rio Formoso é composta por: tratamento 

preliminar (gradeamento e caixa de areia), três reatores do tipo UASB (Upflow Anaerobic 

Sludge Blanket), leitos de secagem, uma lagoa de polimento e um conjunto de quatro filtros 

de pedra, conforme representado no desenho esquemático (Figura 2).  

 

 

 

 

 

O sistema atende a uma população de 15.830 habitantes do município de Rio Formoso-PE. O 

esgoto bruto chega por meio da estação elevatória, passando pelo tratamento preliminar, 

reatores UASB, seguindo para a lagoa de polimento. As principais características dos reatores 

UASB e da lagoa de polimento estão descritos na Tabela 1.  

 

 

Figura 2- Desenho esquemático do sistema da Estação de Tratamento de Esgoto de 

Rio Formoso-PE. Fonte: COMPESA 
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O efluente da lagoa de polimento é conduzido por gravidade, via tubulação de 250 mm, para 

uma caixa de reunião. Dessa caixa, o efluente é distribuído aos quatro filtros de pedra através 

de uma tubulação de 150 mm, com vazão de 10L/s. O movimento do líquido no interior dos 

filtros se dá por escoamento horizontal, sendo o leito filtrante constituído de seixos e pedras 

britadas com granulometrias distintas que variam desde 3 a 10 cm, sendo classificadas, de 

acordo com as dimensões, em brita 3 comercial, brita 4 comercial e pedras de mão comercial. 

A saída do efluente filtrado se dá através de canaleta perfurada com furos de 50 mm.  

 

Após a reunião do efluente de cada filtro, por meio de tubos coletores, uma tubulação de 250 

mm interliga os filtros à elevatória final. Desse ponto, o efluente é transportado para o Rio 

Formoso, nas imediações da ponte da BR-101. As principais características dos filtros de 

pedra estão descritas na Tabela 2. 

 

  

Dados do projeto - Filtros de pedra 

Taxa de aplicação hidráulica (m
3
/ m

3
. dia) 0,5 

Volume do leito (m
3
) 6.912 

Altura do leito (m) 0,50 

Secção transversal (m
2
) 13.824 

Movimento do fluxo Horizontal 

Número de filtros (unidades) 04 unidades 

Comprimento (m) 120 

Largura (m) 30 

Cota de fundo (m) 1,90 

Cota de topo do leito (m) 2,40 

 

 

Dados do projeto 
Reator UASB 

(3 unidades) 

Lagoa de 

polimento 

Comprimento (m) 12 167 

Largura (m) 6 110 

Profundidade útil (m) 4,5 1,5 

Área (m
2
) 186 14110 

Volume (m
3
) 984 28.050 

Vazão (m
3
/d

-1
) 40 40 

Tempo de detenção hidráulico (dias) 0,3 8 

Tabela 1 – Dados dos reatores UASB e lagoa de polimento da ETE Rio Formoso – 

PE.  

Tabela 2 – Dados dos filtros de pedra da ETE Rio Formoso - PE.  
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4.2  Monitoramento do Sistema 

 

O sistema foi monitorado a cada 15 dias, do mês de outubro de 2011 a julho de 2012, 

totalizando 15 coletas (282 dias de experimento). O período de coleta foi alterado pela grande 

incidência de chuvas no Município de Rio Formoso-PE, afogando os filtros, assim como, por 

problemas de infraestrutura na estação de tratamento. Os pontos de coleta foram identificados 

conforme figura a seguir.  

 

 

 

  

 

Descrição dos pontos de coleta nos filtros de pedra: PAF- Afluente (Efluente da lagoa de 

polimento); PEF- Ponto situado na estação elevatória final (Efluente do conjunto dos quatro 

filtros de pedra); PF1- Ponto mediano do filtro de pedra 1, PF2- Ponto mediano do filtro de 

pedra 2, PF3- Ponto mediano do filtro de pedra 3 e PF4- Ponto mediano do filtro de pedra 4. 

 

As coletas nos pontos PAF (Afluente) e PEF (Efluente do sistema) foram realizadas com um 

balde plástico com auxílio de corda. Nos pontos PF1, PF2, PF3, PF4 (Afluente dos filtros) 

foram inseridos tubos de PVC, de 150 mm de diâmetro e 37 cm de altura, perfurados com 

furos de 10 mm. Os tubos foram instalados para facilitar a medição dos parâmetros de campo 

Figura 3 - Localização dos pontos de coleta nos pontos afluente, efluente e filtros de 

pedra na ETE Rio Formoso - PE. 
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(in loco) e a coleta de amostras (realizadas com o auxílio de béquer plástico de 100 mL). Os 

mesmos foram tampados para evitar interferências externas, e preservar o afluente com suas 

condições específicas.  

 

As amostras para análises dos parâmetros físico-químicos foram acondicionadas em frascos 

de polietileno, e armazenadas em caixa térmica com gelo. Para as destinadas à análise quali-

quantitativa do fitoplâncton, em cada coleta foram obtidas duas amostras de 300 mL, sendo 

uma preservada com lugol acético (Bicudo e Menezes, 2005), destinada à análise quantitativa 

e outra sem qualquer tipo de preservação para análise qualitativa (visualização dos 

movimentos e características dos organismos, de forma a contribuir para a identificação).  

 

Todas as amostras foram transportadas para o Laboratório de Saneamento Ambiental (LSA) 

da Universidade Federal de Pernambuco, a aproximadamente 81 km do município de Rio 

Formoso, sendo executado os métodos de coleta, tempo para realização das análises e 

preservação preconizados pelo Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater APHA-AWWA-WPCF (1998).  

 

4.3  Variáveis físico-químicas 

 

4.3.1 Parâmetros de campo 

 

Os parâmetros de campo foram medidos ―in loco‖ com o auxílio de um equipamento 

multiparâmetro portátil (marca HACH, modelo 40 D) e turbidímetro (marca HACH, modelo 

2100 P). Os parâmetros analisados com seus respectivos métodos analíticos encontram-se 

referenciados na Tabela 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetro Método Analítico 

Oxigênio dissolvido (mg/L) Eletrométrico 

Condutividade elétrica (μs/cm) Eletrométrico 

Potencial hidrogênio (pH) Eletrométrico 

Temperatura (°C) Eletrométrico 

Turbidez (NTU) Turbidímetro 

Tabela 3 - Parâmetros medidos em campo e métodos analíticos 

utilizados. 
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4.3.2 Análises físico-químicas em laboratório 

 

As análises físico-químicas foram realizadas como preconizado no Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater APHA-AWWA-WPCF (1998). Para determinação das 

formas dissolvidas, como ortofosfato, nitrito, nitrato e nitrogênio total, foram realizadas 

filtrações com bomba a vácuo em membranas de fibra de vidro (poro de 0,45 μm). A Tabela 4 

apresenta os parâmetros analisados, com seus métodos analíticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4.4 Variáveis Biológicas  

 

4.4.1 Análise qualitativa do fitoplâncton 

 

Para análise qualitativa do fitoplâncton foi utilizado microscópio óptico binocular Leica-DME 

equipado com objetiva de 10x, 20x, 40x e 100x e ocular de medição acoplada. Foram 

confeccionadas lâminas para cada amostragem, com o material vivo e material preservado 

com lugol acético, observados com o auxílio de óleo de imersão na objetiva de 100x. 

 

Para analisar as características citomorfológicas, estruturais e morfométricas foram medidas 

as dimensões de 50 organismos das espécies mais abundantes e 10 para as espécies pouco 

frequentes, utilizando equipamento BEL view 7.1 photonics, acoplado ao microscópio. O 

mesmo foi utilizado para fotodocumentação dos organismos.  

 

Análises Unidade Métodos analíticos 

Alcalinidade mg/L Potenciométrico 

DQO (total, filtrada e 

particulada) 

mg/L Colorimétrico 

DBO (total, filtrada e 

particulada) 

mg/L Manométrico (Oxitop) 

Fósforo total mg/L Vanadato-molibidado 

Ortofosfato mg/L Vanadato-molibidado 

Nitrogênio (total e filtrado) mg/L Macro-Kjedhal 

Nitrogênio amoniacal mg/L Titulométrico 

Nitrito mg/L Colorimétrico 

SS (Total, fixo e volátil) mg/L Gravimétrico 

Tabela 4 - Parâmetros de campo analisados em laboratório e seus respectivos 

métodos analíticos.  
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A bibliografia especializada para a identificação das algas seguiu os seguintes sistemas de 

classificação: Cyanophyta (Chroococcales) - Komárek & Anagnostidis (2000); 

(Oscillatorialles) – Anagnostidis & Komárek (1988); Euglenophyta - Bourrely (1972, 1981) e 

Chlorophyta – Komárek & Foot (1983), Bicudo & Menezes (2005); Bacillariophyta – Hustedt 

(1930).  

 

4.4.2 Análise quantitativa do fitoplâncton 

 

Para contagem das células fitoplanctônicas foi utilizado o método de Utermöhl (1958), usando 

microscópio invertido Feldmann Wild Leitz, modelo Invert 1500, com contraste de fase.  

 

 A quantificação das células (cél/mL) foi realizada, por meio de técnicas de transectos  

(vertical e horizontal), utilizando para a sedimentação, câmaras de Utermöhl de 2 e 5 mL.  

Para o cálculo do transecto o microscópio invertido foi calibrado com o auxílio de uma lâmina 

micrométrica. 

 

Para contagem de células de cianobactérias filamentosas, devido ao seu número elevado, 

contou-se as células dos primeiros trinta filamentos no transecto e foi calculada a média de 

células para cada espécie, multiplicando pelo número de filamentos contados. Para os demais, 

unicelulares e coloniais, foi utilizado método comum de contagem.  

 

4.4.3  Densidade Específica 

 

A densidade específica do fitoplâncton foi calculada de acordo com Villafañe e Reid (1995) e 

expressa em cél/mL: 

 

 

D =    Sendo Vc:  Vc =   

 

 

Onde: 

D: Densidade específica (cel.mL
-1

) 

N: Número de células contadas 

Vc: Volume contado (mL) 

Ac: Área contada  

N 

Vc
   

Ac x V 

At 
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V: Volume da amostra (volume sedimentado na câmara de Utermohl) 

At: Área total da câmara de contagem 

 

4.4.4 Riqueza, abundância relativa e frequência de ocorrência  

 

Riqueza: Correspondente ao número de táxons da mesma categoria (gênero ou espécie) 

presentes na amostra. 

 

Abundância relativa: Indica a representatividade de cada táxon. Para obter os valores da 

abundância relativa, de acordo com Lobo e Leighton (1986), utilizou-se a fórmula: A= n x 

100/ N, onde, n = n
o
 de indivíduos de cada táxon; N = n

o
 total de indivíduos de todos os 

táxons. Foram estabelecidos os seguintes critérios: 

 

 > 50 % ........................................... Dominante 

 ≤ 50 e > 30 % ................................ Abundante 

 ≤ 30 e > 10 % ................................ Pouco abundante 

 ≤ 10 % ........................................... Rara  

 

Onde: 

Foram considerados dominantes os organismos cuja densidade superou 50% do número total 

de células da amostra, abundante quando a ocorrência supera o valor médio de células da 

amostra, e rara quando o valor é inferior ao valor médio de células da amostra.  

 

Frequência de ocorrência: Indica o número de vezes em que um táxon ocorreu nas amostras 

analisadas. Foi calculada de acordo com a metodologia de Mateucci & Colma (1982), através 

da fórmula: F = P x 100/ p, onde, P = n
o
 de amostras contendo a espécie; p = n

o
 total de 

amostras examinadas, sendo estabelecidos os seguintes critérios: 

 

 > 70% ................................. Muito frequente 

 ≤ 70% e > 40 % .................. Frequente 

 ≤ 40% e > 20% .................... Pouco frequente 

 ≤ 20% .................................. Esporádica 
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4.5 Tratamentos estatísticos dos dados 

    

Para o tratamento estatístico dos dados foi utilizada planilha eletrônica. Para estatística 

descritiva foram utilizando gráficos Box-Whisker e tabelas, para analisar as médias e as 

variâncias entre os dados obtidos. Foram realizadas também correlação de Pearson, e análise 

de cluster com análise bi-dimensional. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1  Características dos filtros de pedra  

 

As dimensões adotadas por unidade filtrante como comprimento e largura corroboram com os 

dados do projeto, entretanto os filtros encontram-se diferentes em alguns aspectos como 

profundidade (altura do leito), escoamento e material de enchimento.  

 

Os filtros de pedra 1 e 2 apresentam condições similares, enquanto que os filtros 3 e 4 diferem 

entre si e dos demais. No filtro 3, os 40 metros iniciais apresentou-se  afogado durante todo o 

estudo. Provavelmente isso se deve à profundidade do leito nesse ponto, ser menor (0,40m), 

assim como pode ter ocorrido colmatação em algumas partes do filtro. O filtro 4 difere dos 

demais também quanto ao seu material de enchimento, sendo constituído por pedras e 

agregados provenientes de construção civil. Encontra-se afogado nos seus 20 metros iniciais e 

ao longo de todo o filtro é constituído de diversos tipos de vegetação. Levando em 

consideração os aspectos apresentados nesse filtro, ele será caracterizado neste trabalho como 

um sistema wetland. No entanto, é necessário ressaltar que esses tipos de sistemas são 

construídos, e as espécies de vegetação presente, as macrófitas, são conhecidas.  

 

5.2 Avaliação do comportamento dos parâmetros físico-químicos  

 

5.2.1  Temperatura, Oxigênio Dissolvido e pH 

 

As concentrações médias e o comportamento dos parâmetros temperatura, oxigênio dissolvido 

e pH, para o afluente, o ponto médio dos filtros de pedra (PF1, PF2, PF3, PF4) e efluente  

podem ser observadas nas Figuras 4, 5 e 6, respectivamente. A Tabela 5 apresenta o resumo 

estatístico dos três parâmetros analisados.  

 

O período de estudo caracteriza-se por temperaturas médias elevadas em todos os pontos 

amostrais (Figura 4). No afluente a temperatura média foi de 29,7 
o
C, sendo observado valor 

máximo de 32,8 
o
C e mínimo de 27,5 

o
C. Esses valores relativamente elevados podem estar 

relacionados à intensidade de radiação solar na lagoa de polimento.  
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 Média  Média ± Erro padrão  Média ± Desvio padrão  Discrepantes

 Extremos
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Nos filtros de pedra, a temperatura média não apresentou grande variação ficando entre 28 
o
C 

e 30 
o
C. Entretanto pode ser observada uma maior variação sazonal nos filtros de pedra 3 e 4, 

com temperaturas máximas de 31 
o
C e 32,1 

o
C, respectivamente. Provavelmente essas 

temperaturas elevadas devem-se às condições desses filtros. Ambos apresentam-se 

inicialmente afogados, e condições externas, como radiação solar, podem ter influenciando 

nas suas temperaturas.  

 

As menores temperaturas observadas nos filtros representam os dias de grande incidência de 

chuvas. De acordo com Saidam et al. (1995), a temperatura é o parâmetro que mais influencia 

na sedimentação das algas nos filtros de pedra. Após realizar um estudo com filtros em 3 

fases, concluiu que os mesmos apresentaram melhor desempenho quando o efluente 

apresentou valores de aproximadamente 25,5 
o
C, em relação a outras temperaturas que 

variavam de 13 a 21 
o
C.  

Figura 4 - Variação da temperatura no afluente, ponto médio dos filtros de pedra e 

efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 a julho de 2012.  

            Limite CONAMA 430/11 para lançamento de efluentes 
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A temperatura média do efluente foi de 29,4
 o

C, com valor mínimo de 27,2 C
o 

e máximo 30,9 

o
C. Os valores de temperatura efluente apresentados durante todo o estudo manteve-se dentro 

do padrão permitido pelas Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) 

N° 430 de 2011. Conforme exposto na Figura 4, a temperatura deve ser inferior a 40 C
o
.  

 

Os níveis de oxigênio dissolvido no afluente apresentaram grande variação, com valor médio 

de 4,23 mg/L, e valor mínimo e máximo de 1,0 e 6,9 mg/L, respectivamente (Figura 5). Essa 

grande variação deve-se provavelmente as condições climáticas durante o período de estudo, 

influenciando no nível de radiação solar que pode estar relacionado com a atividade 

fotossintética das algas na lagoa de polimento.  
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As concentrações médias nos filtros de pedra apresentou pouca variação, com exceção do 

filtro 4. Nota-se que ocorre uma maior variação quando comparado com os outros filtros, que 

pode ser explicada pela sua condição que difere dos demais, onde provavelmente dois fatores 

Figura 5 - Variação da concentração do oxigênio dissolvido no afluente, ponto médio 

dos filtros de pedra e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 

2011 a julho de 2012. 

           Limite CONAMA 357/05 no corpo receptor (5 mg/L) 
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influenciaram: A difusão de O2 da atmosfera nos primeiros metros onde o afluente 

encontrava-se exposto a superfície, ou o transporte do oxigênio pela planta aos seus sistemas 

radiculares.  

 

A partir dos valores das concentrações de OD nos filtros, principalmente no filtro 4,  percebe-

se que os mesmos tenderam a aerobiose em algumas ocasiões, provavelmente devido aos 

espaços do leito de pedra ocasionando aeração no sistema. Segundo Middlebrooks (1995), 

quando o filtro torna-se anaeróbio, principalmente no verão, pode ocorrer a produção de ácido 

sulfídrico (H2S) causando maus odores, porém esse processo não foi observado nesse estudo.  

 

Apesar das baixas concentrações de OD nos filtros, o efluente apresenta recuperação desse 

gás, com concentração média de 4,37 mg/L, mínima de 2,67 mg/L e máxima de 5,30 mg/L. A 

Resolução CONAMA 430/11 não dispõe de padrões de lançamento de efluentes para o 

oxigênio dissolvido, no entanto, em 26% das coletas as concentrações estiveram de acordo 

com o permitido pelo CONAMA 357/05, quando considerado o Rio Classe II. Foram 

realizadas medições in loco no lugar de lançamento do efluente no Rio Formoso, e o oxigênio 

dissolvido apresentou completa recuperação, com valor médio de 7 mg/L. 

 

 Média  Média ± Erro padrão  Média ± Desvio padrão  Discrepantes

 Extremos
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Figura 6 - Variação do pH  no afluente, ponto médio dos filtros de pedra e efluente na 

ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 a julho de 2012. 
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A média do pH afluente foi 7,6 sendo observado valor máximo de 8,2 e mínimo de 7,2 

(Figura 6). Esse valor superior deve-se provavelmente a elevadas condições de atividade 

fotossintética na lagoa de polimento, influenciando diretamente no aumento de íons hidroxila.  

 

O pH médio dos quatro filtros de pedra não sofreu grande variação, permanecendo entre 7,1 e 

7,4. Entretanto é importante ressaltar o desempenho do filtro 4. Durante a passagem pelo leito 

até o ponto médio dos filtros, percebe-se que o pH tendeu a neutralidade.  De acordo com 

Gschlöbl et al. (1998) quando sistemas wetlands recebem efluentes de lagoas de estabilização 

em faixa de pH alcalina, tendem à neutralidade. Isso pode ser obsevado nesse estudo.  

 

Os valores elevados dos filtros em torno de 7,8 devem-se provavelmente a liberação de algas 

aderidas ao leito filtrante, ocasionando no aumento da concentração de íons hidroxila. Da 

mesma forma isso pode explicar a causa do efluente não ter alterado seu valor médio, mesmo 

após a passagem pelo filtro de pedra, quando comparado com o afluente. De acordo com a 

legislação pertinente para o lançamento de efluente no corpo receptor, o pH deve está entre 5 

e 9. A ETE Rio Formoso atende os requisitos.  

 

Na tabela 5 podem-se observar os valores médios, mínimos e máximos dos parâmetros 

analisados. Tadesse et al. (2004) através de um sistema piloto de lagoa de estabilização na 

Etiópia, observou valores de picos nas variações diurnas de temperatura, oxigênio dissolvido 

e pH, e relacionaram tal comportamento aos diferentes aquecimentos e às alterações na 

atividade fotossintética do fitoplâncton ao longo do dia, principalmente no que se refere a 

intensidade e disponibilidade da radiação para fotossíntese.   

 

Segundo Pearson (1998) o pH aumenta quando a fotossíntese das algas demanda mais CO2 do 

que ele é produzido pela respiração bacteriana. Como a difusão de CO2 para a atmosfera é 

mínima, devido principalmente às temperaturas elevadas, o déficit de CO2 durante o pico da 

fotossíntese é devido à dissociação de íons carbonato. Essa dissociação simultaneamente ao 

consumo de oxigênio dissolvido pelas algas aumenta a concentração de íons hidroxila 

causando o aumento de pH.  
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Para Konig (1996), a intensidade da atividade fotossintética das algas são bastante 

dependentes da temperatura e da disponibilidade de luz solar, influenciando diretamente o pH 

e os níveis de OD do efluente de lagoas de estabilização.  

 

 

 

Estatística 
Nº de 

dados 
Mínimo Média Mediana Máximo 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

(%) 

Temperatura (
o
C) 

AFLUENTE 15 27,5 29,7 29,8 32,8 1,2 4,0 

PF1 15 26,9 28,4 28,5 29,9 0,9 3,3 

PF2 15 25,3 28,5 28,6 29,7 1,2 4,1 

PF3 15 26,6 28,9 28,7 31,8 1,4 5,0 

PF4 15 25,4 29,1 29,0 32,1 1,6 5,6 

EFLUENTE 15 27,2 29,4 29,5 30,9 1,0 3,5 

Oxigênio Dissolvido (mg/L) 

AFLUENTE 14 1,0 3,6 3,3 6,9 1,8 49,0 

PF1 15 0,1 0,2 0,2 0,6 0,1 69,9 

PF2 15 0,1 0,2 0,1 1,0 0,2 109,6 

PF3 15 0,0 0,2 0,2 0,8 0,2 79,5 

PF4 15 0,1 0,3 0,2 1,5 0,4 118,9 

EFLUENTE 15 2,7 4,4 4,4 5,3 0,7 16,4 

pH 

AFLUENTE 15 7,2 7,6 7,5 8,2 0,3 3,7 

PF1 15 6,8 7,3 7,3 7,7 0,2 3,2 

PF2 15 7,2 7,4 7,4 7,8 0,2 2,4 

PF3 15 7,2 7,4 7,4 7,8 0,2 2,2 

PF4 15 6,7 7,1 7,0 7,8 0,3 3,7 

EFLUENTE 15 7,3 7,6 7,5 7,9 0,2 2,2 

 

5.2.2  Condutividade elétrica 

 

A condutividade média nos pontos não apresentou grande diferença ao longo do estudo, com 

valores entre 1192 μs/cm e 1320 μs/cm (Figura 7). Entretanto, pode-se notar uma grande 

variação nos pontos, com os maiores picos principalmente nos filtros 3 e 4, o que pode ser 

explicado provavelmente pela condição em que se encontram esses filtros, apresentando 

possivelmente uma maior concentração de matéria orgânica e consequentemente, uma maior 

quantidade de íons dissolvidos.  

 

Tabela 5 - Resumo estatístico dos parâmetros temperatura, oxigênio dissolvido e pH para o afluente, 

pontos médios dos filtros de pedra e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 

a julho de 2012 
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Observam-se menores valores quando a precipitação foi alta, ocorrendo, provavelmente 

diluição devido às chuvas. Os altos valores de condutividade apresentados em todo o estudo 

podem significar altas taxas de decomposição da matéria orgânica, podendo ser também um 

indicativo para a quantidade de nutrientes. 

 

 Média  Média ± Erro padrão  Média ± Desvio padrão  Discrepantes
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A Resolução CONAMA 357/05 não estabelece padrão máximo para o lançamento em relação 

a condutividade em corpos receptores. Da mesma forma que a Resolução CONAMA 430/11 

também não estabelece padrões máximos para os efluentes de lagoas estabilização. A Tabela 

6 apresenta o resumo estatístico para esse parâmetro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Variação da condutividade elétrica no afluente, ponto médio dos filtros de 

pedra e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 a julho de 

2012. 
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Condutividade elétrica (μs/cm) 

Estatística 
Nº de 

dados 
Mínimo Média Mediana Máximo 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

(%) 

AFLUENTE 15 695 1269 1158 2186 460 36 

PF1 15 428 1250 1299 2270 499 40 

PF2 15 657 1274 1296 2220 461 36 

PF3 15 649 1320 1321 2500 535 41 

PF4 15 564 1261 1233 2620 535 42 

EFLUENTE 15 632 1192 1173 2144 463 39 

 

5.2.3  Alcalinidade  

 

A Figura 8 e a Tabela 7 mostram os valores médios da alcalinidade observados durante o 

estudo. A concentração média do afluente e efluente foi de 167 mgCaCO3/L e 162 

mgCaCO3/L, respectivamente. Ocorrendo aumento da alcalinidade nos filtros de pedra. Foram 

observadas concentrações médias entre 187 mgCaCO3/L no filtro 4 e 200 mgCaCO3/L no 

filtro 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 - Resumo estatístico da condutividade elétrica para o afluente, pontos médios dos filtros de 

pedra e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 a julho de 2012. 

 

Figura 8 - Variação da Alcalinidade Total no afluente, ponto médio dos filtros de pedra 

e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 a julho de 2012. 
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Esse aumento de alcalinidade nos filtros pode está associado à influência da origem calcária 

da pedra na alcalinidade, uma vez que ela pode desgastar-se ao longo do tempo. Outro fator 

que pode ocorrer é o aumento dos íons de nitrogênio amoniacal, com a liberação de amônia 

pela degradação da biomassa algal, gerando assim aumento da alcalinidade. A legislação 

pertinente não impõe limites para esse parâmetro. 

 

 

 

 

Alcalinidade Total 

Estatística 
Nº de 

dados 
Mínimo Média Mediana Máximo 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

(%) 

AFLUENTE 15 97 167 171 192 22 13 

PF1 15 104 200 209 236 33 16 

PF2 15 105 198 201 234 30 15 

PF3 15 127 194 201 266 38 20 

PF4 15 103 187 194 226 33 18 

EFLUENTE 15 90 162 169 197 26 16 

 

5.3  Remoção da matéria orgânica 

 

5.3.1 DQO Total, Filtrada e Particulada 

  

As Figuras 9, 10 e 11 apresentam o comportamento da concentração da matéria orgânica, em 

termos de DQO Total, DQO Filtrada e DQO Particulada. O resumo estatístico para o 

parâmetro está demonstrado na Tabela 8.  

 

As concentrações do afluente para DQO Total apresentou acentuada variação, com valores 

mínimos e máximos de 111 mg/L e 373 mg/L, respectivamente e média de 194 mg/L (Figura 

9). De acordo com Kayombo et al. (2002), como a atividade fotossintética das algas varia 

dependendo da intensidade luminosa, a remoção da matéria orgânica em lagoas de polimento 

vai apresentar o mesmo padrão de variação.  

 

Os filtros de pedra promoveram grande remoção da matéria orgânica. As concentrações 

médias dos filtros variou de 77 mg/L no filtro 2 e 82 mg/L no filtro 4, sendo que esse foi o 

que apresentou menor variação nas suas concentrações. Além de apresentar uma menor vazão 

em comparação aos outros filtros, provavelmente o meio suporte nesse filtro torna-se mais 

Tabela 7 - Resumo estatístico para Alcalinidade Total para o afluente, pontos médios dos filtros de 

pedra e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 a julho de 2012.  
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funcional com o desenvolvimento das raízes das plantas. De acordo com Philippi e Sezerino 

(2004), o processo de depuração da matéria orgânica pode ser físico através da filtração e 

sedimentação ou biológico através da degradação microbiológica aeróbia e anaeróbia, 

ocorrendo tanto no material filtrante como na rizosfera (região onde o solo e a raiz das plantas 

entram em contato). 

 

 

 

 

A remoção de DQO Total nos filtros de pedra também pode estar associada à presença de 

cianobactérias que no escuro pode apresentar um metabolismo heterotrófico, consumindo 

DQO Total. Segundo Schmetterer (1994) a provável função da respiração das cianobactérias é 

a produção da quantidade mínima de energia para sua manutenção no escuro, refletindo no 

consumo de substratos orgânicos.  

 

Comparando-se os concentrações médias do afluente e efluente do sistema percebe-se que a 

DQO Total foi reduzida de 194 mg/L para 70 mg/L, resultando numa eficiência de remoção 

de 64% .  

 

Figura 9 - Variação da concentração (mg/L) de DQO Total no afluente, ponto médio 

dos filtros de pedra e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 

a julho de 2012. 
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Sezerino et al. (2005) estudando filtros de pedra em escala piloto, na ETE Continental de 

Florianópolis/SC, no período de outubro de 2004 a março de 2005 (primavera-verão), 

percebeu que o filtro de fluxo horizontal, com granulometrias entre 4,8 e 12,5 e taxa 

hidráulica de 0,17 m
3
/m

3
.d  apresentou a melhor performance de remoção de DQO com 

concentração média efluente máxima de 136,36 mg/L e mínima de 54,39 mg/L, apresentando 

eficiência de remoção de 73%.  

 

Em relação à DQO Filtrada, conforme pode ser observado na Figura 10, o afluente apresentou 

grande variação com concentração média de 97 mg/L, mínima de 29 mg/L e máxima de 292 

mg/L. Nos filtros de pedra as concentrações médias praticamente não variaram apresentando 

valores entre 48 mg/L no filtro 1 e 52 mg/L no filtro 2. Para o efluente da fração filtrada da 

matéria orgânica observa-se uma concentração média de 40 mg/L, com valores mínimos e 

máximos de 12 mg/L e 69 mg/L, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Variação da concentração (mg/L) de DQO Filtrada no afluente, ponto médio 

dos filtros de pedra e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 a 

julho de 2012. 
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Quanto à DQO Particulada as concentrações médias do afluente e efluente foram de 97 mg/L 

e 30 mg/L, respectivamente. Observa-se que apesar da grande proliferação de algas na lagoa 

de polimento, causando o aumento da DQO Particulada, o sistema de filtros de pedra 

apresenta uma excelente remoção (Figura 11). As concentrações médias dos filtros não variou 

muito, ficando em torno de 30 mg/L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A legislação pertinente não preconiza padrões para o lançamento de DQO Total, Filtrada e 

Particulada.  Estabelece que para a determinação da carga poluidora seja utilizada a DBO, que 

será o processo parâmetro a ser apresentado. 

 

É importante ressaltar, que interferências e limitações podem influenciar na aplicação do 

método analítico colorimétrico para o parâmetro DQO total. De acordo com APHA (1998), 

para que este procedimento seja aplicável, todas as formas de interferência de luz devem está 

ausente ou ser compensada. Isso inclui a matéria em suspensão insolúvel, bem como os 

componentes de cor. Entretanto, caso haja algum interferente, o teste não seria 

necessariamente perdido, podendo ser utilizado o método titulométrico. 

Figura 11 - Variação da concentração (mg/L) de DQO Particulada no afluente, ponto 

médio dos filtros de pedra e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro 

de 2011 a julho de 2012. 
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Estatística 
Nº de 

dados 
Mínimo Média Mediana Máximo 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

(%) 

   DQO Total (mg/L)    

AFLUENTE 15 111 194 154 373 90 46 

PF1 15 44 80 73 206 38 47 

PF2 15 39 77 78 165 31 40 

PF3 15 31 81 74 193 37 46 

PF4 15 52 82 77 143 23 28 

EFLUENTE 15 29 70 66 162 35 50 

DQO Filtrada (mg/L) 

AFLUENTE 15 29 97 53 292 84 86 

PF1 15 24 48 47 72 15 31 

PF2 15 31 52 50 84 17 33 

PF3 15 31 51 46 84 14 27 

PF4 15 12 50 50 76 17 34 

EFLUENTE 15 12 40 40 69 18 46 

DQO Particulada (mg/L) 

AFLUENTE 15 45 97 97 213 41 42 

PF1 15 0 32 29 142 34 104 

PF2 15 2 25 13 105 29 114 

PF3 15 0 30 21 143 35 115 

PF4 15 1 31 30 93 22 71 

EFLUENTE 15 3 30 20 93 26 84 

 

5.3.2  DBO Total, Filtrada e Particulada 

 

As concentrações médias para DBO Total do afluente foi de 55 mg/L (Figura 12).  Nos filtros 

de pedra as concentrações médias para o filtro 1, 2, 3 e 4 foram de 20 mg/L, 25 mg/L, 20 

mg/L e 27 mg/L, respectivamente. As variações de concentrações devem-se provavelmente 

aos períodos não estabilizados do sistema devido problemas operacionais ou desprendimento 

de biofilme. 

 

De acordo com EPA (1983), em Euroda, Kansas, a concentração de DBO Total no efluente 

final do tratamento com filtros de pedra foi abaixo de 30 mg/L. A taxa de aplicação hidráulica 

foi de até 1,20 m
3
/m

3
d. A maioria das concentrações de DBO total desse estudo apresentou 

esse comportamento.  

 

Tabela 8 - Resumo estatístico para DQO (Total, Filtrada e Particulada) para o afluente, pontos 

médios dos filtros de pedra e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 a 

julho de 2012. 

.   
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Von Sperling (2006) investigando um sistema composto por um reator UASB, duas lagoas de 

polimento em série e duas lagoas em paralelo acrescida de filtros de pedra, encontrou 

resultados com concentrações médias de 27 mg/L e de 32 mg/L nos filtros 1 e 2,  

respectivamente, com taxa de aplicação hidráulica de 0,50 m
3
/m

3
d.  

 

No que se refere à DBO Filtrada (Figura 13) é possível verificar um excelente desempenho do 

sistema estudado. A concentração média do efluente foi 7 mg/L. Nos filtros a concentração 

média também foi 7 mg/L para o filtro 3, enquanto que os filtro 1 e 2 foi 8 mg/L. O filtro 4 

apresentou a menor concentração média com 3 mg/L. Segundo Solano et al. (2004) condições 

aeróbias  devido a disponibilidade de O2 no leito que ocorrem junto as raízes da vegetação, 

podem favorecer uma significativa remoção da DBO pelos micro-organismos.  

 

Figura 12 - Variação da concentração (mg/L) de DBO Total no afluente, ponto médio 

dos filtros de pedra e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 

a julho de 2012. 
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A Resolução CONAMA N° 430 de 2011 estabelece que a Demanda Bioquímica de Oxigênio 

- DBO 5 dias, 20 
o
C, para efluentes oriundos de Sistemas de Tratamento de Esgotos 

Sanitários deve ser no  máximo de 120 mg/L. A ETE Rio Formoso atendeu aos requisitos 

durante ao período de estudo com concentração média efluente de 23 mg/L. Entretanto pode-

se observar que, mesmo o afluente dos filtros de pedra sendo oriundo de lagoa de polimento 

suas concentrações, já atendeu à legislação pertinente antes mesmo de passar pelo tratamento 

terciário.  

 

Em termos de DBO Particulada também foram obtidos excelentes resultados no estudo 

(Figura 14). Vale salientar a importância desse parâmetro, visto que os sólidos em suspensão 

no efluente de lagoas de polimento são predominantemente as algas (DBO Particulada).  A 

concentração média afluente foi de 47 mg/L, com máxima de 158 mg/L. Nos filtros de pedra 

as concentrações médias variaram entre 13 mg/L no filtro 1 a 25 mg/L no filtro 4, enquanto 

que no efluente foi de 21 mg/L. Esses resultados asseguram o satisfatório desempenho do 

sistema como um todo para remoção de DBO Particulada (algas).  

Figura 13 - Variação da concentração (mg/L) de DBO Filtrada no afluente, ponto médio 

dos filtros de pedra e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 

a julho de 2012. 
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De acordo APHA (1998), os repirômetros manométricos (método utilizado nesse estudo) 

relaciona a absorção de oxigênio com a mudança de pressão causada pelo consumo do 

oxigênio, mantendo o volume constante. Entretanto algumas interferências podem estar 

relacionadas aos resultados obtidos com esse método.  Formação de gases além do CO2 

podem introduzir erros de pressão e/ou medições do volume, o que é incomum na presença de 

oxigênio dissolvido. A incompleta absorção do CO2 também causará erros se a quantidade e 

concentração dos absorventes alcalinos não forem utilizadas. Da mesma forma variações de 

temperatura e pressões barométricas também propiciam erro ao método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Variação da concentração (mg/L) de DBO Particulada no afluente, ponto 

médio dos filtros de pedra e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro 

de 2011 a julho de 2012. 
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Estatística 
Nº de 

dados 
Mínimo Média Mediana Máximo 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

(%) 

DBO Total (mg/L) 

AFLUENTE 11 20 48 52 70 18 38 

PF1 12 6 20 16 48 12 63 

PF2 12 4 25 19 66 20 81 

PF3 12 4 20 12 70 22 109 

PF4 12 14 27 19 75 19 69 

EFLUENTE 12 4 23 14 64 18 80 

DBO Filtrada (mg/L) 

AFLUENTE 11 1 7 4 30 8 119 

PF1 11 0 8 4 32 9 120 

PF2 11 2 8 8 22 6 74 

PF3 11 0 7 2 28 9 125 

PF4 11 0 3 2 13 4 118 

EFLUENTE 11 0 3 2 12 4 109 

DBO Particulada (mg/L) 

AFLUENTE 10 0 35 39 62 21 59 

PF1 11 4 13 11 36 9 67 

PF2 11 2 19 13 55 17 86 

PF3 11 2 14 9 54 15 106 

PF4 11 3 25 16 75 21 84 

EFLUENTE 11 2 21 14 62 18 87 

 

5.3.3  Eficiência da remoção de matéria orgânica 

 

As eficiências médias da DQO e DBO (Total, Filtrada e Particulada) estão descritas na Tabela 

10. Para o cálculo das eficiências de DQO e DBO Filtrada foi considerado os valores do total 

afluente e filtrada efluente. A Resolução CONAMA 430/11 adverte que, para a determinação 

da eficiência de remoção de carga orgânica poluidora em termos de DBO 5,20 para sistemas 

de tratamento com lagoas de estabilização, a amostra do efluente deverá ser filtrada. 

 

A DQO Filtrada e DBO Filtrada apresentou maior eficiência de remoção, o que não era 

previsto, visto que os filtros são direcionados principalmente para remoção de compostos em 

suspensão (algas). Provavelmente pode ter ocorrido biodegradação também de alguns 

compostos solúveis. 

Tabela 9 - Resumo estatístico para DBO (Total, Filtrada e Particulada) para o afluente, pontos médios 

dos filtros de pedra e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 a julho de 

2012. 

.  
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Eficiências médias (% Remoção) 

Parâmetro 
Filtro 1 

(PF1) 

Filtro 2 

(PF2) 

Filtro 3 

(PF3) 

Filtro 4 

(PF4) 

Efluente 

do 

sistema 

DQO Total 58 60 58 58 64 

DQO Filtrada 75 73 74 74 79 

DQO 

Particulada 
67 74 60 68 69 

      

DBO Total 64 55 64 51 58 

DBO Filtrada 85 85 87 95 95 

DBO 

Particulada 
72 60 70 47 55 

 

Saidam et al (1995) empregaram, em escala piloto, três sistemas de filtros de pedra de 

escoamento horizontal  para o polimento de lagoas de estabilização, apresentando eficiência 

de remoção entre 33 e 44% para DQO Total e 46 a 62 % para DBO Total. Enquanto que, Von 

Sperling et al. (2007) utilizaram filtros de pedra para polimento de lagoas de maturação 

obtendo eficiências de remoções variando entre 3 e 39% para DBO total, e 27 e 54% para 

DQO total,  no efluente do sistema. 

 

Mara e Johnson (2007) trabalharam com filtros de pedras no inverno (5,9°C), comparando o 

desempenho de filtros de pedra aerado de escoamento vertical com outras tecnologias para o 

tratamento de efluentes de uma lagoa facultativa. O filtro apresentou 31% de remoção de 

DBO Total, com concentração de saída de aproximadamente 30mg/L.  

 

5.4  Nutrientes 

 

5.4.1  Nitrogênio (NTK Total e Filtrado) 

 

Conforme pode ser observado na Figura 15 ocorre uma redução na concentração média de 

NTK Total em todos os filtros de pedra, e no efluente. O afluente apresentou variação, com 

concentração média de 24 mg/L. Nos filtros de pedra as concentrações médias não variaram 

muito, ficando entre 20 mg/L no filtro 4 e 23 mg/L nos filtros 1 e 2. O filtro 3 apresentou 

concentração média de 22 mg/L. Os valores relativamente baixos encontrados durante ao 

estudo referem-se dia com grande incidência de chuvas.  

Tabela 10 - Eficiências médias (% Remoção) para o afluente, pontos 

médios dos filtros de pedra e efluente. 
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Dentre os filtros de pedra, o filtro 4 apresentou melhor desempenho na remoção de NTK 

Total, mesmo apresentando uma maior variação. Provavelmente o oxigênio pode estar 

disponível através das raízes, fazendo com que os locais próximos a elas sejam suscetíveis à 

nitrificação. Pode também está associado à formação de biofilme nas raízes das plantas. 

Segundo Brix (1994), as plantas aquáticas aumentam a remoção de nutrientes por fixação de 

particulados inorgânicos e orgânicos, por acumulação da biomassa, e se houver presença de 

amônio, a criação de uma rizosfera oxidante.  

 

De acordo com McBride & Tanner (2000), as plantas tendem a acentuar a remoção de 

nitrogênio em wetlands, seja através da assimilação de amônia ou fornecendo O2 para o 

processo de nitrificação – desnitrificação.  

 

Figura 15 - Variação da concentração (mg/L) do NTK no afluente, ponto médio dos 

filtros de pedra e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 a 

julho de 2012. 
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Em relação ao NTK Filtrado a concentração média afluente e efluente foi de 16 mg/L e 13 

mg/L, respectivamente. As concentrações médias dos filtros de pedra não variarão muito, 

sendo em torno de 16 mg/L (Figura 16). 

 

 

 

 

A eficiência média de remoção de NTK bruta foi de 25%, enquanto que a de NTK Filtrada foi 

de 19%.  Embora já tenha sido demonstrado anteriormente que os filtros de pedra retêm 

matéria orgânica, é importante ressaltar que essa eficiência desses filtros pode está 

diretamente relacionado com a concentração da fração particulada do nitrogênio. O resumo 

estatístico do parâmetro NTK (Total e Filtrado) apresenta-se na Tabela 11. 

 

Neder et al (2000), em estudo preliminares do desempenho de uma ETE – Piloto em Brasília-

DF por meio de processo naturais, obtiveram, no filtro de pedra, 14% de remoção de NTK 

Total, com efluente de 52 mg/L. A taxa de aplicação de 0,23 m
3
/m

3
.d.  

 

Figura 16 - Variação da concentração (mg/L) do NTK Filtrado no afluente, ponto 

médio dos filtros de pedra e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro 

de 2011 a julho de 2012. 
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5.4.2  Nitrogênio amoniacal 

 

As concentrações médias de N amoniacal afluente e efluente foram 17 mg/L e 15 mg/L, 

respectivamente apresentando uma eficiência média de remoção de 12%. Nos filtros de pedra 

as concentrações apresentam grande variação. Percebe-se na Figura 17 que os filtros 1 e 2 

mostram-se mais semelhantes, com concentrações médias de 20 mg/L e 19 mg/L. Houve 

aumento da concentração de N amoniacal, provavelmente devido a liberação de N amoniacal 

pela decomposição da biomassa algal. 

 

 No filtro 3 a concentração média foi a mesma do afluente, 17 mg/L. É possível que isso tenha 

ocorrido devido o filtro apresentar seus primeiros metros afogados, permanecendo as 

condições do afluente. Enquanto que o filtro 4 apresentou remoção de 12 % do N amoniacal. 

Essa remoção deve-se provavelmente a eficiência da matéria particulada nesse filtro, assim 

como ao ciclo de vida das plantas e demanda de N amoniacal pela assimilação. 

 

 

 

Estatística 
Nº de 

dados 
Mínimo Média Mediana Máximo 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

(%) 

NTK Total (mg/L) 

AFLUENTE 14 12 24 25 29 5 20 

PF1 14 10 23 23 31 5 21 

PF2 14 10 23 23 30 6 28 

PF3 14 10 22 22 32 5 21 

PF4 14 9 20 20 40 7 35 

EFLUENTE 14 8 18 18 24 4 22 

NTK Filtrado (mg/L) 

AFLUENTE 14 7 16 16 22 5 30 

PF1 14 9 15 15 22 4 28 

PF2 14 11 17 16 30 6 33 

PF3 14 9 16 16 25 4 27 

PF4 14 10 16 15 24 4 25 

EFLUENTE 14 7 13 13 19 4 31 

 Tabela 11 - Resumo estatístico para NTK (Total e Filtrada) para o afluente, pontos médios dos filtros 

de pedra e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 a julho de 2012. 
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Short (2008) através de estudos comparativos de entre lagoas com macrófitas (Lemma  

disperma) e filtros de pedra horizontais, registrou remoção de 27 % de amônia no filtro de 

pedra. Os autores atribuíram esse comportamento inesperado à nitrificação microbiológica, 

provavelmente devido condição de aerobiose mantida no filtro. Esclarecem também que essa 

condição pode estar relacionada a baixas cargas orgânicas e baixa demanda de oxigênio, já 

que pesquisas consolidadas em filtros de pedra afirmam que os filtros não removem amônia, 

pelo contrário, a biodegradação das algas acarreta aumento da concentração efluente.  

 

Mara e Johnson (2006b) investigaram, em escala piloto, a remoção de nitrogênio amoniacal 

em um filtro de pedra aerado paralelo a outro sem suprimento de oxigênio. Os resultados 

mostraram que no filtro aerado apresentou remoção de nitrogênio amoniacal, enquanto que no 

não aerado houve um aumento significativo na concentração que os autores afirmam ser 

devido à amonificação de nitrogênio orgânico atribuído a biodegradação das algas. 

Figura 17 - Variação da concentração (mg/L) do N amoniacal no afluente, ponto 

médio dos filtros de pedra e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro 

de 2011 a julho de 2012. 
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Nitrogênio Amoniacal (mg/L) 

Estatística 
Nº de 

dados 
Mínimo Média Mediana Máximo 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

(%) 

AFLUENTE 14 8 17 18 25 5 30 

PF1 14 9 20 21 27 5 24 

PF2 14 9 19 20 25 5 24 

PF3 14 9 17 17 22 4 22 

PF4 14 8 15 15 25 4 28 

EFLUENTE 14 7 15 15 23 4 27 

 

A Resolução CONAMA N° 357 de 2005 estipulava o padrão de lançamento para N amoniacal 

como sendo de 20 mg/L, entretanto o padrão foi suspenso. A legislação ambiental CONAMA 

N° 430 de 2011 não estabelece padrão máximo para lançamento de nitrogênio amoniacal para 

efluentes de sistemas de tratamento de esgotos sanitário, enquanto que para efluentes 

industriais, o limite é de 20 mg/l.  

 

5.4.3  Nitrito 

 

A concentração média de nitrito no afluente foi de 0,08 mg/L (Figura 18). Esse baixo valor é 

esperado, visto que trata-se do efluente de uma lagoa de polimento, onde o nitrito se apresenta 

de uma forma muito instável, com possibilidade de ser oxidado a nitrato ou reduzido 

diretamente a N2.  

 

Já nos filtros de pedra as concentrações médias de nitrito variaram, destacando-se o filtro 3.  

Esse apresentou concentração média de 0,28 mg/L, com valores mínimo e máximo de 0,02 

mg/L e 1,24 mg/L, respectivamente. A oscilação nas concentrações médias dos filtros, 

principalmente do filtro 3, deve-se provavelmente a possibilidade de nitrificação. Os filtros 1 

e 2 apresentam, dependendo das condições climáticas, locais que formam pequenos afogados. 

Enquanto que o filtro 3 encontrou-se continuamente afogado durante todo o período de estudo 

nos seus primeiros metros. O aumento da concentração média do efluente para 0,22 mg/L 

pode ser explicada pela oxigenação do mesmo, possibilitando a nitrificação. A Tabela 13 

apresenta o resumo estatístico para o nitrito. 

 

Tabela 12 - Resumo estatístico para N amoniacal para o afluente, pontos médios dos filtros de pedra 

e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 a julho de 2012. 

.  
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Nitrito (mg/L) 

Estatística 
Nº de 

dados 
Mínimo Média Mediana Máximo 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

(%) 

AFLUENTE 13 0,01 0,08 0,04 0,41 0,10 80,00 

PF1 13 0,00 0,04 0,02 0,16 0,04 100,00 

PF2 13 0,00 0,12 0,03 0,59 0,18 66,67 

PF3 13 0,02 0,28 0,09 1,24 0,37 75,68 

PF4 13 0,01 0,09 0,07 0,37 0,11 81,82 

EFLUENTE 13 0,01 0,22 0,14 0,88 0,23 95,65 

 

A legislação ambiental CONAMA N° 430 de 2011 não estabelece padrão máximo para 

lançamento de nitrito para efluentes de sistemas de tratamento de esgoto sanitário.  

 

5.4.4  Fósforo Total 

 

Figura 18 - variação da concentração (mg/L) de Nitrito no afluente, ponto médio 

dos filtros de pedra e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 

2011 a julho de 2012. 

 

Tabela 13 - Resumo estatístico para Nitrito para o afluente, pontos médios dos filtros de pedra e 

efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 a julho de 2012. 

.  
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A concentração média afluente e efluente para fósforo apresentaram grande variação com 

valores de 3,3 mg/L e 2,6 mg/L, respectivamente (Figura 19). O sistema apresentou remoção 

de apenas 12 %, o que já era esperado visto que os filtros de pedra não têm essa finalidade. 

Esse desempenho do filtro na remoção de fósforo, embora não significativo, ocorreu 

provavelmente por processos físicos de retenção no meio filtrante ou precipitação química dos 

fosfatos. Saidam et al (1995) obtiveram resultados de remoção de 24%, 35% e 46% para os 

três sistemas de filtro de pedra avaliados para o polimento de uma lagoa de estabilização.  

 

Da mesma forma, os filtros de pedra também apresentaram grande variação. Houve um 

pequeno incremento nos filtros de pedra 1 e 3, que deve-se possivelmente a mineralização do 

biofilme com ressolubilização do fósforo. O filtro 4 apresentou maior dispersão dos dados 

(Tabela 14), e também a menor concentração média, 2,6 mg/L.  De acordo com Tanner (2001) 

a absorção pelas plantas de nitratos e fosfatos para o crescimento é desprezível, considerando 

que os nutrientes necessários para o crescimento muitas vezes são liberados de volta para o 

corpo d’água após a morte da biomassa e mineralização da matéria orgânica vegetal. A menor 

concentração nesse filtro pode estar associada a sua menor vazão. 
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Figura 19 - Variação da concentração (mg/L) de Fósforo Total no afluente ponto 

médio dos filtros de pedra e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro 

de 2011 a julho de 2012. 
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Fósforo Total (mg/L) 

Estatística 
Nº de 

dados 
Mínimo Média Mediana Máximo 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

(%) 

AFLUENTE 15 2,2 3,3 3,2 4,3 0,6 18,8 

PF1 15 2,2 3,3 3,3 4,3 0,6 18,8 

PF2 15 1,2 3,0 2,9 4,4 0,7 23,7 

PF3 15 1,8 3,5 3,6 4,3 0,7 20,0 

PF4 15 1,5 2,6 2,3 4,8 0,8 32,3 

EFLUENTE 15 1,5 2,9 3,0 4,1 0,9 29,3 

 

A legislação ambiental CONAMA N° 430 de 2011 não estabelece padrão máximo para 

lançamento de fósforo Total para efluentes de sistemas de tratamento de esgoto sanitário.  

 

5.4.5  Ortofosfato 

 

As concentrações médias afluente e efluente foram de 1,19 mg/L e 1,24 mg/L, 

respectivamente (Figura 20). Como se pode observar houve aumento de ortofosfato depois de 

passar pelos filtros de pedra, o que pode ter sido ocasionado pela remineralização anaeróbia. 

Os microorganismos liberam o fosfato armazenado como poli-p devido à necessidade de 

armazenar em suas células o material orgânico (facilmente degradável) como 

polihidroxibutirato (PHB) aumentando a concentração de fosfato no meio líquido 

(SEDLAK,1991). 

 

Nos filtros de pedra a concentração média entre os filtros não apresentou grande variação, 

com exceção do filtro 4, que além de apresentar a menor concentração média – 1,05 mg/L – 

também apresentou alta dispersão dos dados. Como citado anteriormente, segundo Tanner 

(2001) a absorção pelas plantas é desprezível, dessa forma, possivelmente esse declínio deve-

se também a sua provável menor vazão. A Tabela 15 apresenta o resumo estatístico para esse 

parâmetro. 

 

Tabela 14 - Resumo estatístico para o Fósforo para o afluente, pontos médios dos filtros de pedra e 

efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 a julho de 2012. 

.  
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Ortofosfato (mg/L) 

Estatística 
Nº de 

dados 
Mínimo Média Mediana Máximo 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

(%) 

AFLUENTE 15 0,89 1,19 1,16 1,67 0,25 20,86 

PF1 15 0,84 1,24 1,24 1,90 0,32 25,87 

PF2 15 0,62 1,28 1,30 2,00 0,37 29,00 

PF3 15 0,62 1,23 1,25 1,72 0,37 30,26 

PF4 15 0,62 1,05 0,95 2,10 0,39 37,03 

EFLUENTE 15 0,69 1,24 1,26 1,96 0,40 31,97 

 

Hirsekorn (1974) propôs um possível estado de equilíbrio no funcionamento de filtros de 

pedra com um aparente equilíbrio entre as taxas de assimilação biológica e remineralização 

orgânica do ortofosfato nos filtros de pedra.  

 

 

 

Figura 20 - Variação da concentração (mg/L) de Ortofosfato no afluente, ponto 

médio dos filtros de pedra e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de 

outubro de 2011 a julho de 2012. 

 

Tabela 15 - Resumo estatístico para o Ortofosfato (mg/L) para o afluente, pontos médios dos filtros 

de pedra e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 a julho de 2012. 

.  
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5.5  Turbidez e Sólidos Suspensos (SS) 

 

A remoção do fitoplâncton do efluente da lagoa de polimento pelo sistema de filtros de pedra 

foi avaliada também através dos parâmetros indicadores como SST e Turbidez. A 

concentração afluente de turbidez foi altamente variável com valor médio de 95mg/L (Figura 

21). Essa oscilação nos valores já era esperada visto que lagoas de estabilização possui alta 

concentração de partículas suspensas, como fitoplâncton, bactérias e detritos orgânicos e 

inorgânicos.  

 

De acordo com Uhlmann (1980) a importância das elevadas flutuações em curto prazo na 

qualidade do efluente de lagoas de estabilização pode ser amplamente relacionada à relativa 

instabilidade ecológica desses ambientes, bem como a sua elevada sensibilidade às mudanças 

de condições metereológicas do local.  
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Figura 21- Variação da Turbidez (NTU) no afluente, ponto médio dos filtros de 

pedra e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 a julho 

de 2012. 
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Nos filtros de pedra foram observadas reduções significativas em relação à turbidez. A menor 

concentração foi observada no filtro 3, com 20 NTU, e a maior no filtro 1, com valor médio 

de 31 NTU.  Os filtros 2 e 4 apresentaram alta dispersão com dados bastantes heterogêneos. 

Essa variabilidade nos filtros de pedra pode ser explicada pelo desprendimento do biofilme do 

material suporte. O sistema atingiu uma excelente remoção de turbidez com eficiência de 93% 

e concentração média efluente foi de 7 mg/L. A Resolução CONAMA 430/11 não dispõe de 

padrões de turbidez para efluente de estação de tratamento.  

 

 

 

 

Foram obtidos resultados satisfatórios de remoção de sólidos suspensos no sistema, com 

desempenho a ordem de 55% sendo que o filtro 1 apresentou o melhor desempenho, com 

concentração média afluente foi de 23 mg/L (Figura 22). Os filtros de pedra apresentaram 

grande variação, atingindo, no filtro 4, valores médios maiores que o afluente. Esse fato pode 

ser explicado pelas interrupções no sistema ou desprendimento do biofilme.   

 

O desempenho do sistema de filtros foi inferior ao obtido por Johnson e Mara (2002), 

utilizando filtros de pedras pilotos de escoamento vertical no polimento de lagoas de 

estabilização para esgotos domésticos, os quais obtiveram remoções de 54%. Já os resultados 

de remoção de SST apresentados por Von Sperling et al. (2007) ficaram entre 36 e 75%, para 

filtros de escoamento horizontal, com despejo doméstico.  

 

 

Turbidez (NTU) 

Estatística 
Nº de 

dados 
Mínimo Média Mediana Máximo 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

(%) 

AFLUENTE 15 24 95 116 169 45 47 

PF1 15 6 31 28 62 15 48 

PF2 15 4 26 31 57 18 70 

PF3 15 5 20 21 44 12 62 

PF4 15 7 29 21 83 23 78 

EFLUENTE 15 3 7 5 18 5 70 

Tabela 16 - Resumo estatístico para a turbidez (NTU) para o afluente, pontos médios dos filtros de 

pedra e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 a julho de 2012. 

.  
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Segundo a EPA (2002) os filtros de pedra aplicado ao polimento de lagoas tratando esgotos 

sanitários tem capacidade de produzir um efluente com concentrações de DBO e SST menor 

que 30 mg/L. Na tabela 17 é possível observar que os valores mínimos e a mediana do SST 

muitas vezes atendem a esse padrão.  

 

Na tabela 17 é apresentada a variação dos SSF (mg/L) durante o período de estudo. Quando 

comparada ao SST (mg/L) verifica-se um comportamento semelhante nos filtros de pedra. 

Isso demonstra que grande influência da matéria inorgânica ou mineral nos sólidos. 

Provavelmente foi a liberação de materiais recalcitrantes a causa das altas concentrações de 

SST, ao invés de biomassa algal. 

 

A concentração média afluente e efluente dos SSF foi 18 mg/L e 10 mg/L, respectivamente, 

atingindo uma eficiência média de remoção de 44%. É provável que devido à natureza 

instável dos SST no afluente, os SSF foram se acumulando dentro dos limites dos filtros de 

pedra, ou originados do desprendimento do biofilme.  

Figura 22 - Variação do SST (mg/L) no afluente, ponto médio dos filtros de 

pedra e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 a julho 

de 2012. 
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Em relação aos SSV (Figura 23), o sistema apresentou eficiência média de remoção de 65%. 

Como os sólidos voláteis apresentam uma estimativa da matéria orgânica nos sólidos os 

filtros de pedras estão sendo eficientes na sua principal função, que é a remoção de algas.  
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Essa eficiência na remoção pode estar relacionada ao biofilme disposto nas pedras dos filtros. 

Von Sperling et al (2007) relatou a presença do biofilme nas superfícies internas dos seus 

filtros de pedra, e sugeriu que ele pode de alguma maneira auxiliar o desempenho do filtro em 

geral. Já Short (2008) não visualizou nenhum biofilme durante seu experimento com filtros de 

pedra, atribuindo como provável consequência a sua carga hidráulica.  

 

Da mesma forma, Meiring e Oellermann (1995) relatou que, ao as algas passar através de um 

ambiente sombreada seria esperado a perder a sua vitalidade, assim, tornar-se mais 

susceptível de ser adsorvido no biofilme dentro de um filtro de pedra.  

 

 

 

Figura 23 - Variação do SSV (mg/L) no afluente, ponto médio dos filtros de pedra 

e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 a julho de 

2012. 
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Estatística 
Nº de 

dados 
Mínimo Média Mediana Máximo 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

(%) 

SST (mg/L) 

AFLUENTE 15 22 65 61 169 33 51 

PF1 14 5 23 17 55 15 67 

PF2 13 7 40 25 194 50 126 

PF3 14 8 39 24 145 39 100 

PF4 12 23 88 98 181 52 59 

EFLUENTE 15 7 27 25 81 19 64 

SSF (mg/L) 

AFLUENTE 15 1 18 9 145 35 195 

PF1 14 1 12 8 39 11 89 

PF2 13 2 22 9 168 44 201 

PF3 14 0 23 10 138 36 156 

PF4 12 1 58 43 168 57 98 

EFLUENTE 15 1 10 7 32 9 89 

SSV (mg/L) 

AFLUENTE 15 12 49 55 79 22 45 

PF1 14 1 10 9 48 12 115 

PF2 13 1 16 14 43 14 86 

PF3 14 2 16 9 58 16 100 

PF4 12 4 29 22 106 28 96 

EFLUENTE 15 2 17 16 44 14 83 

 

 

5.6  Remoção do fitoplâncton 

 

A Figura 24 mostra a variação do número total de células do fitoplâncton nos pontos de 

amostragem. A densidade total no afluente apresentou variação de 1,06x10
5 

a 1,03x10
6
 

cél/mL
 
com valor médio de 5,87x10

5
 cél/mL.  

 

O sistema de filtros de pedra apresentou grande variação, entretanto foi eficaz na remoção do 

fitoplâncton, reduzindo a quantidade afluente para 6,6 x 10
3
 cél/mL efluente, com eficiência 

média de remoção de 99%.  

 

Paiva (2012) avaliou, na ETE Rio Formoso-PE, a comunidade fitoplanctônica em escala 

nictemeral, sazonal e espacial relacionando a estrutura da comunidade com mudanças bióticas 

Tabela 17 - Resumo estatístico para SST (mg/L), SSF (mg/L) e SSV (mg/L) para o afluente, pontos 

médios dos filtros de pedra e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 a 

julho de 2012. 

.  
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e abióticas. A análise do fitoplâncton constatou aumento das densidades no ponto após a lagoa 

de polimento, com valores variando entre 5x10
4
 à 5x10

6 
cél/mL. Enquanto que no trabalho em 

questão a densidade média apresentou 5x 10
5 
cél/mL. 
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Fitoplâncton Total (Cél./mL) 

Estatística 
Nº de 

dados 
Mínimo Média Mediana Máximo 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

(%) 

AFLUENTE 15 106000 586613 679666 1031456 279357 48 

PF1 15 144 38007 33114 108244 33179 87 

PF2 15 456 31912 26533 113660 30304 95 

PF3 15 156 21891 11822 68599 22755 104 

PF4 15 222 8661 5611 21689 7689 89 

EFLUENTE 15 178 6659 5567 19811 6568 99 

 

 

Figura 24 - Variação da densidade total do fitoplâncton no afluente, ponto médio dos 

filtros de pedra e efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 

a julho de 2012. 

 

 Tabela 18 - Resumo estatístico para a densidade total do fitoplâncton para o afluente, pontos médios 

dos filtros de pedra e efluente.  
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A eficiente operação dos filtros de pedra na remoção do fitoplâncton pode ser explicada pela 

sedimentação, que é considerado o principal fator para eliminação de algas do efluente de 

lagoas de estabilização (Stutz-McDonald and Williamson, 1979).  

 

Agust e Sánchez (2002), além de corroborar com as informações acima, exibiram um novo 

conceito para explicar a morte celular, juntamente com a predação e a sedimentação, que é a 

perda da vitalidade celular, por vezes relacionada ao escuro em que as algas são dispostas nos 

filtros de pedra. 

 

De acordo com Swanson e Williamson (1980), a remoção de algas é conseguida em primeiro 

lugar como resultado de processos físicos (sedimentação, absorção e retenção do biofilme) ao 

invés de partir de meio internos, mediadas por células ou vias biológicas (como senescência 

ou morte celular). As algas retidas sofrem degradação microbiológica. 

 

Para Short (2008) a velocidade de sedimentação de uma célula planctônica, depende da 

diferença de densidade entre a célula e o meio aquoso circundante. O que determina a 

velocidade de sedimentação, segundo Fisher et al (1996) é a proporção relativa dos compostos 

moleculares mais densos (proteínas e carboidratos) e menos densos (lipídios), assim como 

acumulações iônicas dentro dos vacúolos de quantidades mais pesadas (SO4
-2

) e leves (NH4
+
).  

 

Apesar do sistema de filtros de pedra da ETE Rio Formoso apresentar um excelente 

desempenho na remoção de fitoplâncton, e levando em consideração que os quatro filtros 

apresentam características distintas, foi realizado a análise de agrupamento (Cluster) e MDS 

bi-dimensional, com o intuito de estabelecer o grau de similaridade entre eles de modo a 

reuni-los num mesmo conjunto. O agrupamento realizado foi para a densidade fitoplânctonica 

total do ponto mediano (PF1, PF2, PF3, PF4) de cada filtro, para todo período de amostragem.  

 

Conforme observado nas Figuras 25 e 26 ao longo do período de amostragem os filtros se 

comportaram de maneira semelhante. Apesar de formar três grupos distintos a sua 

similaridade passa dos 80%, enquanto que os filtro 1 e 2 apresentam uma maior 

similaridade(95%).  
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Figura 25 - Análise de Cluster da densidade fitoplanctônica entre os filtros de pedra efluente na 

ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 a julho de 2012. 

 

Figura 26 - Análise de MDS bi-dimensional da densidade fitoplanctônica entre os filtros de 

pedra efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 a julho de 2012. 
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Para os parâmetros temperatura (
o
C), SST (mg/L), Turbidez (NTU), N. amoniacal (mg/L) e 

Ortofosfato (mg/L) (Figura 27), foi aplicado o teste estatístico de Pearson. O resultado do 

teste apresentou correlação negativa muito fraca (r = - 0,1439) para o afluente e correlação 

positiva fraca (r = 0,1554) para o efluente em relação ao fitoplâncton e a temperatura.  

 

Nota-se uma constante variação dos valores de sólidos suspensos, entretanto seu padrão difere 

dos valores de fitoplâncton. Provavelmente essa variação na concentração deve-se, além da 

forte influência de algas, a outros compostos como sais, e matéria orgânica. A correlação 

entre os valores de fitoplâncton e SST no afluente foi positiva fraca (r = 0,1320) e efluente 

correlação negativa fraca (r = - 0,4990). Problemas operacionais no sistema, principalmente, 

como afogamento nos filtros de pedra, podem explicar essa variação efluente.  

 

A turbidez afluente e efluente manteve uma correlação positiva moderada (r = 0,5247) e (r = 

0,5316) com o fitoplâncton, o que já era esperado, visto que esse parâmetro é um dos 

indicadores da presença de algas.  

 

O ortofosfato afluente e efluente apresentou correlação positiva fraca (r = 0,0311) e positiva 

moderada (r = 0,6698), respectivamente. É possível observar que o fitoplâncton e o 

ortofosfato, em alguns dias, tenderam a aumentar ou diminuir simultaneamente. Isso pode ser 

explicado pela preferência do fitoplâncton em assimilar ortofosfato.   

 

Não obstante, o nitrogênio amoniacal também é uma das formas preferenciais assimiláveis 

pelo fitoplâncton. Observa-se no afluente que quando o fitoplâncton aumenta o N amoniacal 

diminui e vice-versa. A correlação afluente apresentou-se negativa fraca (r = - 0,5576) e a 

efluente positiva fraca (r = 0,3792).  
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 Figura 27 - Variação temporal dos parâmetros: Fitoplâncton total (Cél/mL), temperatura 

(oC), SST (mg/L), Turbidez (NTU), N amoniacal (mg/L) e ortofosfato (mg/L), afluente e 

efluente efluente na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 a julho de 

2012. 
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Short (2008) investigou duas espécies de Chloropytas submetidas a condições encontradas em 

filtros de pedra. Segundo o autor não existia nenhuma informação publicada relativa à 

ecologia de fitoplâncton do efluente de lagoas de estabilização após tratamento por filtros de 

pedra, ou seja, nenhuma avaliação direta da comunidade de algas em efluentes de filtros de 

pedra tinha sido realizada até então, entretanto alguns autores relataram a dinâmica do 

fitoplâncton por meio da análise de clorofila.  

 

Foram identificados 27 táxons pertecentes a quatro divisões: Chlorophyta (16 táxons), 

Cyanophyta (6 táxons), Euglenophyta (3 táxons) e Bacillariophyta (3 táxons). A Chlorophyta 

representara a divisão com maior número de táxons (57%), seguidas da Cyanophyta (21%), 

Euglenophyta (11% ) e Bacillariophyta (11%). O predomínio de indivíduos das divisões 

Chloropyta e Cyanophyta já foi registrado em lagoas de estabilização (CRUZ, 2005). 

 

 

 

Chlorophyta Cyanobacteria 

Chlorococcum sp. Arthrospira sp. 

Coelastrum astroideum De Notaris Merismopedia tenuissima Lemmermann 

Coelastrum microporum Nägeli Microcystis panniformis J.Komárek 

Cosmarium depressum (Nägeli) P.Lundell Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing 

Chlamydomonas sp. Pseudanabaena catenata Lauterborn 

Closteriopsis acicularis (Chodat) J.H.Belcher & 

Swale 

Planktothrix mougeotii (Gomont) Komárek & 

Anagnostidis 

Desmodesmus sp.  

Desmodesmus protuberans (Fritsch & M.F.Rich) 

E.Hegewald 
Euglenophyta 

Golenkia sp. Phacus sp. 1 

Lepocinclis sp. Phacus sp. 2 

Keratococcus sp.  Phacus Tortus (Lemmermann) Skvortzov 

Monoraphidium contortum (Thuret) Komàrková-

Legnerová 
Bacillariophyta 

Monoraphidium circinale (Nygaard) Nygaard Nitzschia sp. 

Monoraphidium arcuatum (Korshikov) Hindák Navicula Lanceolata Ehrenberg 

Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) Chodat Scoliotropis sp. 

Tetraedron sp.    

 

A relação total dos táxons identificados no sistema de filtros durante o período de estudo estão 

apresentandos na Tabela 19. Devido à complexidade de alguns detalhes para realizar a 

identificação do fitoplâncton, alguns táxons foram identificados apenas a nível de gênero.  

Tabela 19 - Relação dos táxons identificados no fitoplâncton do afluente durante o período de 

amostragem.  

http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=77536
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Em relação a frequência de ocorrência do fitoplâncton (Tabela 20), no afluente,  

Merismopedia tenuissima, Planktothrix mougeotii e Desmodesmus opoliensis foram muito 

frequentes enquanto que Microcystis aeruginosa foi frequente. Em estudo sobre 

cianobactérias realizado por Aquino et al (2010) no semi-árido nordestino, a espécie 

Planktothrix isothrix esteve representada como muito frequente, assim como também foi 

identificada a elevada ocorrência Microcystis aeruginosa e Merismopedia trolleri. Os autores 

concluíram que em lagoas de maturação as condições são mais favoráveis para o 

desenvolvimento de cianobactérias.  

 

Após a passagem pelo sistema de filtros de pedra, Merismopedia tenuissima continuou muito 

frequente, enquanto que Microcystis aeruginosa apresentou-se pouco frequente. De acordo 

com Short (2008), a velocidade da sedimentação de partículas em suspensão aumenta com o 

tamanho. Sendo assim, uma célula de tamanho menor confere a desvantagem de diminuir a 

velocidade de sedimentação. Essa pode ser a possível explicação para a frequência dessas 

espécies no efluente, visto que a Merismopedia tenuissima possui células muito pequenas (1,5 

a 2,0 µm de diâmetro) quando comparadas com as outras espécies. 

 

Além da influência do tamanho da célula para a sedimentação, outro fator deve ser levado em 

consideração para compreender a ocorrência das espécies, mesmo após a passagem por filtros 

de pedra. Segundo Tundisi (2008), em sistemas anóxicos poucas espécies altamente 

especializadas sobrevivem, como é o caso de algumas cianobactérias.  

 

Short (2008), ao investigar em filtro de pedra, em escala experimental, a dinâmica de duas 

espécies de Chlorophyta (chlorella vulgares e chlorella reinhardtii) submetidas em longo 

prazo à escuridão e diferentes concentrações de OD, percebeu que as concentrações de OD 

não tinham impacto perceptível sobre o fitoplâncton no escuro. Ao realizar esse estudo o autor 

limitou-se a estudar a dinâmica das cianobactérias, visto que elas são basicamente diferentes 

taxonomicamente da maioria do fitoplâncton. 
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 Frequência de Ocorrência (%) 

Táxons 
Afluente 

(FO%) 
Categoria 

Efluente 

(FO%) 
Categoria 

Cyanobacteria     

Arthrospira sp. 13 E 7 E 

Merismopedia tenuissima 100 MF 87 MF 

Microcystis panniformis 33 PF 7 E 

Planktothrix mougeotii 93 MF 60 F 

Pseudanabaena catenata 7 E 0 - 

Microcystis aeruginosa 47 F 20 E 

Chlorophyta     

Chlorococcum sp. 13 E 0 - 

Coelastrum astroideum 13 E 0 - 

Coelastrum microporum 13 E 0 - 

 Chlamydomonas sp. 7 E 0 - 

Closteriopsis acicularis 40 PF 0 - 

Desmodesmus sp. 33 PF 7 E 

Desmodesmus opoliensis 73 MF 20 E 

Golenkia sp. 7 E 7 E 

Lepocinclis sp. 7 E 7 E 

Keratococcus sp. 7 E 7 E 

Monoraphidium arcuatum 40 PF 0 - 

Monoraphidium circinale 20 E 7 E 

Monoraphidium contortum 20 E 0 - 

Scenedesmus acuminatus 40 PF 0 - 

Tetraedron sp. 27 PF 0 - 

Euglenophyta 
    

Phacus sp. 1 13 E 0 - 

Phacus sp. 2 7 E 0 - 

Phacus Tortus 20 E 0 - 

Bacillariophyta 
    

Nitzschia sp. 33 PF 0 - 

Navicula lanceolata 7 E 0 - 

Scoliotropis sp. 7 E 0 - 

 

O decaimento das células de fitoplâncton durante a passagem no filtro de pedra foi 

satisfatório. Nos pontos médios dos filtros de pedra as quantidades encontradas de 

fitoplâncton foram em média de 10.000 cél./mL. Como não existe legislação pertinente à 

densidade de fitoplâncton total, e usando como comparação os padrões para cianobactérias, 

conclui-se que essas quantidades refletem números positivos, visto que estão bem abaixo do 

permitido pela legislação no que tange o limite de cianobactérias no despejo de rios.  

Tabela 20 - Frequência de ocorrência (%) dos táxons identificados no afluente e efluente 

na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 a julho de 2012. 

.  

http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=7051
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=77536
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De acordo com Falkowski e LaRoche (1991), quando as algas vêm de um ambiente saturado 

ou sub - saturado de radiação solar, e se submetem a um ambiente de completa escuridão, as 

células sofrem uma ―crise de energia‖, pois precisavam de uma certa quantidade de luz para 

manter sua taxa de crescimento celular. O fitoplâncton possui estratégias de sobrevivência, 

como a fotoaclimatação, em respostas ao estresse ambiental, como por exemplo, um escuro 

prolongado. 

 

A distribuição das espécies dominantes nos filtros de pedra (ponto médio) apresenta-se 

semelhantes, predominando as cianobactérias, sendo amplamente dominados por 

Merismopedia tenuissima, Microcystis aeruginosa nos filtros 1, 2 e 3. No filtro 4, além das 

espécies já citadas o Desmodesmus opoliensis também se destacou (Figura 28).  

Figura 28 - Dinâmica das espécies dominantes no ponto médio dos filtros de pedra na ETE Rio 

Formoso- PE, no período de outubro de 2011 a julho de 2012.  

Tempo (Dias) Tempo (Dias) 

Tempo (Dias) Tempo (Dias) 
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Nota-se que há uma alternância entre as espécies de cianobactérias. Em dias que em que a 

Merismopedia tenuissima é mais abundante a Planktothrix mougeotii tende a diminuir e vice-

versa. A Microcystis aeruginosa apresenta o mesmo comportamento em relação à 

Planktothrix mougeotii e em alguns dias apresenta um coexistência com a Merismopedia 

tenuissima. 

 

No filtro 4 , nos dias em que as cyanophytas apresentaram a sua menor abundância, a 

Chlorophyta, Desmodesmus opoliensis, esteve mais amplamente distribuída. Possivelmente, a 

dominância de uma dessas espécies, inibe o crescimento da outra.  

 

Segundo Jochem (1999), o tempo em que uma determinada espécie é capaz de resistir a 

condições de escuridão pode determinar sua sobrevivência e sucesso competitivo. Entretanto 

essa aparente capacidade de sobrevivência do fitoplâncton sob condições adversas, como a 

escuridão em filtros de pedra, é uma característica menos desejável do ponto de vista de 

polimento de efluente de lagoas de estabilização. 

 

Pesquisas recentes em (lagoas de estabilização (FURTADO et al. 2009) apontam para a 

coexistência e/ou alternância entre cianobactérias cocóides (Microcystis sp. e Merismopedia 

sp.) e filamentosas (Planktothrix sp. e Cylindrospermopsis sp.).  

 

Segundo Reynolds, (1998) as cianobactérias pertencentes à ordem Oscillatoriales suportam 

ambientes com forte deficiência de luz, sendo mais sensíveis à deficiência de nitrogênio que 

ao escuro. Esse pode ser uma das possíveis explicações para abundância Planktothrix 

mougeotii no filtro de pedra. 

 

A Figura 29 demonstra que Merismopedia tenuissima (56%), Planktothrix mougeotii (43%), 

Microcystis aeruginosa (1%) apresentaram maior resistência à remoção ao tratamento de 

filtros de pedra. Segundo Short (2008), um indicador importante da capacidade de uma 

população de algas suportar condições desfavoráveis, durante e após um estresse ambiental 

(como escuridão) é obtida através do monitoramento da densidade da população algal. As 

alterações no número de células durante e após a exposição no escuro pode fornecer uma 

medida instantânea da capacidade de algumas espécies resistirem e se recuperar de um 

período de estresse no escuro. 
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Godoy (2006) investigou a presença de cianobactérias em efluentes em um sistema de 

tratamento de lagoas de estabilização com pré e pós-tratamento físico-químico. Foram 

identificadas as cianobactérias: Planktothrix sp., Merismopedia sp., Microcystis sp., 

.Phormidium sp., Chroococcus sp., Pseudoanabaena sp. e Aphanocapsa sp.. Assim como 

demonstrado nesse estudo, as espécies que ocorreram em maior frequência também foram 

Planktothrix sp. (90 a 100 %) e Merismopedia sp. (5 a 67%). Entretanto, a Planktothrix sp 

demonstrou a maior capacidade de permanecer no sistema com melhor resistência a remoção, 

seguida pela Merismopedia sp.. 

 

Von Sperling (2008) avaliou a remoção de fitoplâncton em filtro de pedra. Trezes táxons, 

dentro de seis classes foram identificados, entretanto não foram encontradas cianobactérias, 

minimizando a preocupação com a possível liberação de toxinas. A concentração média de 

clorofila a no efluente dos filtros foi de 449 µg/L, demonstrando a boa contribuição dos filtros 

de pedra na remoção de algas.  

 

Na figura 30, são apresentados os valores de densidade total de cianobactérias na entrada do 

sistema (Afluente) e saída (Efluente) após a passagem pelos filtros de pedra.    

 

 

Figura 29 - Distribuição relativa média das densidades de cianobactérias no afluente e 

efluente do sistema da ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 2011 a julho de 

2012. 

Afluente Efluente

Merismopedia tenuissima Microcystis panniformis Planktothrix mougeotii Microcystis aeruginosa
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Segundo o CONAMA 357/05 o limite para a densidade de cianobactérias em rios de classe I, 

II e III é de 20.000 cél./mL, 50.000 cél./mL e 100.000 cél./mL, respectivamente. Durante todo 

o período de estudo a quantidade de cianobactérias no efluente do sistema apresentou valores 

abaixo do permitido para o rio classe I, demonstrando dessa forma, que a ETE Rio Formoso 

atende as condições e padrões mais exigentes.    

 

5.7  Dificuldades encontradas ao longo do monitoramento 

 

O monitoramento do sistema foi realizado ao longo de 9 meses (08/10/2011 a 18/07/2012). 

Durante o período planejado para o monitoramento, algumas vezes a estação encontrava-se 

em condições instáveis de funcionamento, devido a problemas mecânicos, operacionais e 

ambientais (Tabela 21), alterando a frequência com que as coletas eram realizadas. 

 

 AFLUENTE  EFLUENTE
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Figura 30 - Densidade total de cianobactérias na entrada (afluente) e saída (efluente) 

do sistema de filtros de pedra na ETE Rio Formoso- PE, no período de outubro de 

2011 a julho de 2012. 

            Limite preconizado pelo CONAMA 357/05 para a densidade de 

cianobactérias em rios de classe I.  
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É importante ressaltar a necessidade de conhecer as condições nas quais o trabalho foi 

desenvolvido, pois esse fato pode está diretamente relacionado aos resultados obtidos no 

estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algumas irregularidades no funcionamento dos conjuntos elevatórios ocasionou paralisação 

da estação e afogamento dos filtros de pedra. A sazonalidade das chuvas também influenciou 

para esse último problema. Com a sua maior incidência os filtros de pedra apresentavam 

condições atípicas dificultando o andamento do trabalho. No mês de agosto (dia 326), devido 

a problemas de infraestrutura, a lagoa de polimento da ETE Rio Formoso teve seu nível 

bastante reduzido, inviabilizando a continuidade do monitoramento.  

 

As medições de vazão na saída de cada filtro foram inviabilizadas pela necessidade da 

construção de pequenos vertedores para cada um dos filtros, visto que a saída do efluente se 

dá através de canaleta perfurada com furos de 50 mm. A princípio, buscou-se medir a vazão 

por meio de um método simples, com recipientes com volume conhecido e tempo, que 

Condições de funcionamento da ETE Rio Formoso 

Dias Sistema ativo Sistema ativo 

(com interrupção anterior) 

Filtros afogados 

0 x   

20  x  

29 x   

45  x  

55 x   

63 x   

68 x   

91 x   

103  x  

122 x   

143  x  

175 x   

201  x  

228  x x 

245   x 

267   x 

282  x  

309   x 

326   x 

 Tabela 19 - Condições de funcionamento da ETE Rio Formoso - PE ao 

longo da pesquisa (2011/2012).  
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determinaria a vazão de saída. Entretanto, perdia-se bastante água que escorria pelas bordas 

dos furos, sendo essas perdas potencializadas quando se multiplicava os valores. Por conta do 

tempo que seria necessário para a construção e implantação dos vertedores não foi possível 

mais realizar a medição da vazão de saída nesse estudo. 

 

 

6. CONCLUSÕES 

 

Conforme os resultados obtidos dos parâmetros, os filtros de pedra apresentaram de uma 

forma geral um excelente tratamento para efluentes de lagoas de estabilização.  As 

concentrações médias dos parâmetros, na grande maioria das vezes, estavam de acordo com a 

legislação pertinente.  

 

Em relação aos sólidos suspensos totais, os filtros de pedra apresentaram resultados 

satisfatórios em termos de remoção de SST (55%). Os filtros apresentaram grande variação, 

que pode ser explicada por interrupções no sistema, assim como desprendimento, sendo que o 

primeiro apresentou melhor desempenho. O quarto filtro apresentou a maior variação, o que já 

era esperado, devido esse filtro ser composto também por agregados de construção civil.  

 

Os filtros de pedra promoveram uma satisfatória remoção de matéria orgânica. É importante 

ressaltar que a eficiência apresentada nos filtros de pedra não se refere ao seu efluente, mas 

aos pontos médios de cada filtro. Concluindo assim que, no que se refere à remoção de DQO 

e DBO (Total, Filtrada e Particulada) os filtros apresentam-se bastantes eficientes a 60 metros 

da entrada do afluente. Dessa forma, não sendo necessário, para esses parâmetros, filtros tão 

extensos, com 120 metros de comprimento. A turbidez também atingiu uma excelente 

remoção, 93%, comprovando o bom desempenho dos filtros de pedra. 

 

Em termos de nutrientes, os filtros apresentaram baixa remoção, o que já era esperado, visto 

que esses tipos de sistema não têm essa finalidade.  

 

As espécies de cianobactérias potencialmente produtoras de toxinas, Merismopedia 

tenuissima, Planktothrix mougeotii e Microcystis aeruginosa foram dominantes em todo o 

período de estudo, apresentando comportamentos de coexistência e/ou alternância, e 

competição dentro dos filtros de pedra. Alguns fatores como sobrevivência a escuridão, 
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tamanho das células, velocidade de decaimento e sucesso competitivo influenciam 

diretamente a dominância dessas espécies.  

 

Durante todo o período de estudo a remoção de fitoplâncton pelos filtros de pedra apresentou 

eficiência de 99%. As espécies Merismopedia tenuissima e Planktothrix mougeotii 

apresentaram maior resistência ao tratamento por filtros de pedra, o que me merece atenção, 

visto que a Planktothrix mougeotii é potencialmente produtora de toxinas. 

 

7. RECOMENDAÇÕES 

 

Com a finalidade de ampliar as informações em futuras pesquisas sobre o a remoção de algas 

em filtros de pedra em escala real, recomenda-se investigar a presença de cianotoxinas nos 

filtros de pedra e efluente.  
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Filtro de pedra 1. 

Filtros de pedra 2, 3 e 4. 

Filtro de pedra 01 

Filtro de pedra 2, 3, 4 (Direita para esquerda). 
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Procedimentos e coletas nos filtros de pedra: a) Instalação dos tubos para 

monitoramento, b) Tubo para monitoramento, c) Tubo de monitoramente tampado, d) 

Medição dos parâmetros de campo ―in loco‖, e) Coleta, f) Canaletas.  


