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A INFLUÊNCIA DO EFLUENTE DE UMA ETE NA CARACTERÍSTICA DA 

MATÉRIA ORGÂNICA DISSOLVIDA DE UM RIO 
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Resumo – A matéria orgânica dissolvida (MOD) tem papel na vital na qualidade hídrica dos corpos 

aquáticos. Diferentes graus de humificação podem representar diferentes fontes possíveis desse 

material. Nos últimos anos tem-se notado um crescente aumento da influência antrópica do carbono 

orgânico dissolvido (COD) na composição da MOD. Muitos estudos têm demostrado que os 

efluentes de estações de tratamento de efluentes (ETEs) tem aportado cargas significativas de COD 

nos rios, o que tem acarretado em um desiquilíbrio tanto dos fatores abióticos como dos bióticos. 

Neste estudo foi comparado as características do COD encontrado no rio Emboguaçu, da cidade de 

Paranaguá-PR, com o COD do efluente da ETE de mesmo nome do rio. Por meio de análises 

espectroscópicas foi possível relacionar esse material orgânico das duas diferentes fontes estudadas, 

e confirmar a provável influência da ETE na qualidade hídrica do rio. 
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THE INFLUENCE OF A WWTP’S EFFLUENT IN THE DISSOLVED 

ORGANIC MATTER CHARACTERISTICS OF THE RIVER 
 

Abstract – The dissolved organic matter (DOM) has an important role in the water quality of 

aquatic bodies. Different degrees of humification may represent different possible sources of DOM. 

In recent years, there has been an increase in the anthropogenic influence of dissolved organic 

carbon (DOC) on the DOM composition. Many studies have demonstrated that effluents from 

wastewater treatment plants (WWTPs) have contributed significant to DOC loads in the rivers, 

which has led to an imbalance of both abiotic and biotic factors. In this study, it was compared the 

DOC characteristics found in the Emboguaçu river, Paranaguá-PR, with the DOC coming from 

WWTP effluent. Through spectroscopic analyzes was possible to associate the DOC from the two 

different sources studied, and to confirm the probable influence of WWTP on the river’s quality. 
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INTRODUÇÃO 

A Matéria Orgânica Natural (MON) é formada pela mistura de compostos químicos de 

diferentes tamanhos, estruturas e funções, como carboidratos, aminoácidos, peptídeos, proteínas, 

ácidos carboxílicos e hidrocarbonetos, formando uma fração mais simples da estrutura da MON 

(Thurman, 1985). Por outro lado, representam uma fração mais complexa, sendo representada pelas 

substâncias húmicas (SHs): ácido húmico (AH), ácido fúlvico (AF) e humina, (Thomas, 1997). Na 

caracterização destas substâncias húmicas, os AH apresentam estruturas mais complexas, tendo 

maior massa molecular e quantidade de anéis aromáticos que os AF, podendo assim serem 

diferenciados (Wetzel, 2001). 

 A massa molecular e a distribuição de tamanho molecular são propriedades importantes para 

o entendimento das características físicas e químicas da MON, e mais especificamente, do carbono 

orgânico dissolvido (COD), parte essencial da MON (Mcknight et al. 2001). O COD tem duas 

principais origens no meio ambiente: pode ser de origem alóctone, vindo de ambientes exteriores; e 

pode ser de origem autóctone, produzido pelo próprio ambiente (Azevedo et al. 2006).  

 As fontes alóctones são normalmente originárias do solo (pedogênicas) ou de águas 

residuárias (efluentes domésticos e industriais. Desde modo, é observado um acréscimo da matéria 

orgânica quando ocorrem ligações clandestinas de esgotos, alterando as características da matéria 

orgânica natural (MON) (Ahmad e Reynolds, 1995). Já os materiais autóctones são formados por 

processos internos dos corpos d’água, como a produção fitoplanctônica. Processos naturais como a 

atividade biológica e a fotoquímica interferem na estrutura da MON, alterando algumas 

características do meio (Coble, 1996). Além disso, o transporte de matéria orgânica para o 

sedimento e as modificações causadas por processos limnológicos básicos, como estratificação 

térmica e hipóxia, também são fatores de modificação da MON (Wetzel, 2001). 

 Uma das maneiras de se caracterizar a fonte do COD é através da sua estrutura química, 

principalmente por meio do grau de humificação da molécula. O grau de humificação acontece de 

maneiras diferentes nos ambientes aquáticos e terrestres (Thurman, 1985). Nos solos há pelo menos 

quatro rotas diferentes para a origem das SHs, sendo que duas delas envolvem modificações da 

lignina, gerando, neste caso, moléculas húmicas com grande quantidade de anéis aromáticos e 

grupos contendo oxigênio (Carstea et al. 2014). Porém em ambientes aquáticos, prevalece rotas 

como a decomposição de organismos e material carbonáceo, o que origina moléculas mais simples, 

com uma maior quantidade de carbonos alifáticos (Wetzel, 2001). A diferença das estruturas 

químicas entre as duas prováveis fontes de COD no meio ambiente são essenciais para a sua 

caracterização por meio de técnicas espectroscópicas, como a fluorescência molecular.  

 A espectroscopia de fluorescência molecular de emissão, excitação, sincronizados e 

Matrizes Excitação-Emissão (MEE) é uma técnica muito utilizada para a caracterização do COD 

presentes nos ambientes naturais (Coble, 1996; Peuravuori et al. 2002; Oliveira et al. 2006; Hudson 

et al. 2007). Essa técnica funciona por meio da capacidade de absorção da energia radiante em um 

comprimento de onda por uma estrutura química e, a sua consequente emissão em um comprimento 

de onda maior (Azevedo et al. 2006). Esse método qualitativo é considerado como um 

complemento de outros parâmetros de qualidade da água, pois com ele é possível identificar a 

origem da matéria orgânica, seja ela alóctone ou autóctone. Alguns estudos têm permeado para a 

identificação e diferenciação do COD de origem natural aquática, origem natural pedogênica e de 

origem de efluentes domésticos (Peuravuori et al. 2002; Oliveira et al. 2006). 

 Estudos mais recentes tem demostrado interesse no monitoramento da matéria orgânica 

presente nas estações de tratamento de efluentes (ETEs), como uma forma de controle da qualidade 

do efluente lançado (Yu et al. 2014; Michael et al. 2015). Segundo a literatura, o COD presente nas 
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ETEs tem característica semelhante com o encontrado advindo da produtividade primária, sendo 

basicamente caracterizado por compostos com cadeias carbônicas alifáticas (Knapik et al. 2014; 

Quaranta et al. 2012; Goldman et al. 2012). Essa semelhança, em alguns casos, dificulda a 

identificação da origem exata do COD, porém a utilização de outros parâmetros de qualidade da 

água ajudam a confirmar as prováveis fontes (Quaranta et al. 2012).  

 Com base na presente problemática, este estudo teve como objetivo mostrar a influência do 

carbono orgânico presente no efluente de uma ETE, na matéria orgânica encontrada em rios 

próximos a ETE. Para isso foram comparados espectros de fluorescência molecular do COD 

encontrado na ETE e de um rio próximo a mesma estação, em pontos de amostragem que 

antecedem e sucedem a estação.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de Estudo 

Rio 

 O rio Emboguaçu tem aproximadamente 4 km de extensão e seu traçado permeia a cidade 

de Paranaguá na porção oeste. Em sua margem estão localizados manguezais e alguns bairros com 

intensa urbanização. Devido a isso, a ETE Emboguaçu que se localiza próxima ao rio lança seus 

efluentes no rio Emboguaçu-mirim, que deságua no rio Emboguaçu.  

O rio Emboguaçu foi amostrado em março de 2011. Foram coletados 1L de amostra em três 

diferentes pontos: o primeiro próximo a foz do rio na baia de Paranaguá (C1), o segundo logo após 

o deságue do rio Emboguaçu-mirim na ponte da avenida Senador Atílio Fontana (C2) e o terceiro 

ponto foi coletado próximo ao bairro Jardim Araca (C3).  

ETE 

Foram feitas duas amostragens na ETE Emboguaçu, 02 de junho (C1) e 03 de agosto (C2), no 

ano de 2014. Foi coletado 1 L de amostra na entrada e na saída da ETE, para avaliar o processo de 

tratamento da matéria orgânica. A ETE tem uma configuração semelhante a um sistema de aeração 

prolongada, sem a presença de um decantador primário. As características de operação da ETE 

durante o período amostral estão presentes na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Características de da ETE Emboguaçu durante o período amostral. 

Amostragens 
Vazão 1TDH Idade do lodo 2Xv 

m3d-1 horas dias mgL-1 

Junho/14 2592 8,6 15 1420 

Agosto/14 1728 12,9 41 1572 
1 – Tempo de Detenção Hidráulico; 2- Concentração microbiológica no reator biológico. 

 

Caracterização da Matéria Orgânica 

 Para a análise de fluorescência molecular e COD, as amostras coletadas foram filtradas 

(membranas Millipore de éster de celulose, 0,45 m), acidificadas (pH<2, H2SO4) e armazenadas 

em frascos de polietileno de alta densidade (PEAD) em temperatura abaixo de 4°C, para posterior 

leitura.  
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 O COD foi determinado empregando o equipamento Hiper TOC Thermo Scientific na 

UTFPR. A fluorescência molecular foi realizada no equipamento Varian Cary Eclipse Fluorescence 

Spectrophotometer, da UTPFR. Para esta análise foi utilizada uma lâmpada de Xenônio e uma 

voltagem de 900 V. Para a realização dos espectros de MEE foram obtidos comprimentos de onda 

de 200 a 700 nm, tanto na emissão como na excitação. Todos os espectros obtidos foram utilizando 

240 nm.min-1 e fenda de 5 nm. As amostras foram lidas em cubeta de quartzo multifacetada de 1 

cm, com água ultra pura para a leitura dos brancos e controle do sinal analítico, principalmente para 

a eliminação do espalhamento de Raman.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Com relação a ETE, a concentração da DBO foi baixa na entrada da estação (afluente) nas 

duas amostragens (40 mg L-1 e 60 mg L-1, respectivamente), comparando com a da faixa 

apresentada por Metcalf e Eddy (2003) para esgoto sanitário (Tabela 2). As baixas concentrações 

encontradas podem estar relacionadas à provável diluição do esgoto, devido à rede coletora 

apresentar entrada de águas pluviais. Essa mistura, além de alterar as concentrações da matéria 

orgânica dissolvida (MOD), pode modificar as características da mesma, fazendo com que materiais 

mais refratários vindos do solo, por exemplo, sejam encontrados no esgoto.  

  

Tabela 2 - Resultados da DBO5, DQO e COD da ETE e do rio Emboguaçu. 

Local Coletas Ponto 
DBO5 DQO COD 

mg L-1 mg L-1 mg L-1 

ETE 
C1 

Afluente 40 209 ± 7 27,37 

ETE Efluente 20 156 ± 51 18,02 

ETE 
C2 

Afluente 60 255 ± 43 24,14 

ETE Efluente 5 57 ± 6 16,28 

Rio 

Emboguaçu 
- 

P1 - - 13,43 

P2 - - 11,56 

P3 - - 2,87 

  

 A DQO apresentou a mesma peculiaridade com concentrações mais baixas do esperado, 

podendo ter a mesma causa da DBO. As remoções de DBO foram de 50% (C1) e aproximadamente 

92% (C2), o que gerou a eliminação de quase 95 kg d-1 na última amostragem. Por ter eficiência 

média acima dos 70%, a ETE Emboguaçu se enquadrou no CONAMA 430/11, que exige remoções 

de no mínimo 60% de DBO. Com relação a DQO as eficiências foram menores, tendo no máximo 

75% (C2) e o mínimo de 25% (C1). A coleta de maior eficiência teve uma remoção de 

aproximadamente 342 kg d-1 de carga de DQO. A ETE teve uma eficiência de remoção média de 

COD, entre as duas coletas, de aproximadamente 33% e uma carga média removida de 14,86 kg d-1 

de COD. Em termos gerais a segunda amostragem teve as maiores remoções de matéria orgânica, 

sendo a diferença maior para a DQO e a menor para o COD. Já o rio Emboguaçu teve uma queda 

nas suas concentrações de COD ao longo do percurso do rio, que sai de 13,43 mg L-1 (P1) para 2,87 

mg L-1 (P3). A maior concentração de COD pode estar relacionada com a entrada da água da baia 

de Paranaguá no P1, que pode estar vindo com uma carga orgânica mais significativa. 

 Com os gráficos de contorno da MEE (Figura 1) foi possível verificar a presença de alguns 

picos de fluorescência que indicam a característica da matéria orgânica presente na amostra. Nesta 

figura foram comparadas as MEE do afluente e do efluente, referentes as duas amostragens 
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realizadas. No gráfico foram assinalados os principais picos de estudo, que são: T1 e T2, os quais 

representam compostos semelhantes à proteína triptofano de fácil degradação (Yu et al. 2014); B, 

que representa compostos semelhantes à proteína tirosina (Henderson et al. 2009); M, que indica a 

presença de material húmico microbiológico, com maior complexidade (Ishii e Boyer, 2012); e os 

picos A e C, os quais apontam para substâncias associadas com ácidos fúlvicos, substâncias mais 

pesadas e complexas (Henderson et al. 2009).  

 Os compostos semelhantes às proteínas triptofano (T1 e T2) denotam a presença de material 

lábil proveniente de esgoto doméstico, como foi possível verificar na MEE da entrada da coleta 2 

(Figura 1). Já no efluente os picos T1 e T2 apresentaram intensidade de fluorescência emitida menor 

em relação ao afluente, comprovando a remoção de compostos orgânicos mais lábeis. Os demais 

picos (A, C e M) representam compostos orgânicos mais complexos, de difícil degradação (como 

substâncias húmicas), e foi perceptível o aumento da intensidade de fluorescência nesta região. Na 

primeira coleta os picos das proteínas não são bem definidos, apresentado uma baixa intensidade no 

afluente. No efluente se destacam nitidamente a presença dos picos A e M, indicadores de materiais 

aromáticos, comprovando a maior representação desse tipo de material na saída da ETE. O mesmo 

acontece na segunda amostragem, em que as intensidades de fluorescência estão bem destacadas no 

efluente, reafirmando a eliminação de material refratário e degradação do material mais lábil. 

Segundo Hudson, et al. (2007), os picos de fluorescência do triptofano (pico T2) tende a ser 

reduzido em até 90% nas estações de tratamento de esgotos. 

 

 

 

Figura 1 - Espectros de contorno da MEE do afluente e efluente da coleta 1 (acima) e do afluente e efluente da coleta 2 

(abaixo). Todos os gráficos foram normalizados pelos seus respectivos valores de COD. 

   

 Já na Figura 2 estão presentes os gráficos da MEE dos pontos amostrados no rio 

Emboguaçu. Esses resultados mostram de maneira clara que há uma mudança na característica do 

COD presente no rio ao longo dos pontos amostrados. Enquanto no P1 havia uma predominância do 

material representado pelo pico B (tirosina), que é típico de material lábil fitoplantônico, ao 
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decorrer do rio o material húmico se tornou predominante, com a presença dos picos A e M, 

representantes do material húmico. Essa mudança pode estar relacionada com uma possível erosão 

das margens do rio, ressuspensão do sedimento, influência dos manguezais ou até mesmo do 

efluente da ETE (Jiang et al. 2017, Tremblay et al. 2007). O efluente que foi caracterizado como 

predominante de material húmico tem entrada no rio Emboguaçu-mirim, que deságua pouco antes 

do P2 no rio Emboguaçu. A vazão efluente da ETE pode ser de tal significância para a vazão do rio, 

que consegue alterar as características do material orgânico do rio.    

      

 

 

Figura 2 - Espectros de contorno da MEE das amostras do rio Emboguaçu. Todos os gráficos foram normalizados pelos 

seus respectivos valores de COD. 

    

CONCLUSÃO 

A matéria orgânica tem substancial importância para a dinâmica de ambientes aquáticos e 

no rio Emboguaçu não é diferente. A mudança que ocorre ao longo do rio é notável e peculiar, 

considerando a presença de uma ETE que elimina seus efluentes próximo ao rio. De certa maneira, 

a influência da ETE é visível e pode ser a principal responsável pela alteração da característica do 

material orgânico. Além disso, a presença da ETE pode estar causando uma ação antrópica 

indesejável na região, pois está alterando a característica da matéria orgânica presente no rio e este 

fato pode representar a entrada de substâncias químicas não naturais, como fármacos, produtos de 

higiene pessoal e entre outros. 
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