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RESUMO 

A discrepância entre o consumo desenfreado dos recursos hídricos naturais e a sua 

disponibilidade na natureza pode oferecer riscos ao suprimento de água para as gerações 

futuras. Os problemas de escassez de água já são perceptíveis hoje em dia, e a tendência a médio 

prazo é que esses problemas se agravem, fazendo com que seja interessante a busca por novas 

fontes de abastecimento de água de modo a suprir as demandas hídricas atuais e futuras. O reúso 

de águas cinzas tem se mostrado uma alternativa interessante para contornar o problema de 

escassez de água devido ao volume de águas cinzas produzidos nas residências domésticas. O 

tratamento desse tipo de efluente resultaria em economia de água potável, promovendo uma 

maior preservação dos mananciais aquáticos. Para tratar esse tipo de efluente, recomenda-se a 

utilização de wetlands construídos (WC) que funcionam como um pântano e são capazes de 

remover vários complexos químicos, físicos e biológicos, sem gasto de energia e sem oferecer 

riscos aos usuários. Este trabalho retrata uma análise sobre o potencial uso de wetlands para o 

tratamento de águas cinzas. Como base, foi realizado um estudo de caso em um condomínio 

residencial localizado em Icaraí, Niterói, Brasil. O sistema de wetland projetado apresentou 

área superficial de 310,68 m3. Inicialmente, a concentração em termos de DBO no afluente era 

de 106,0 mg/l, ao passar pelo tanque séptico, essa concentração diminui para 68,9 mg/l e 

posteriormente ao passar pelo wetland, a concentração reduz a 10 mg/l. 

PALAVRAS-CHAVES: reúso, escassez de água, águas cinzas, wetlands. 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

The unconformity between the increasing consumption of natural water resources and 

its availability in nature may offer risks to water supply for future generation. The water 

shortage issues are already visible and the mid-term trend is that these issues are getting worse, 

making interesting the development of new sources of water supply in order to meet the current 

and future demands. The reuse of greywater has been showing as an interesting alternative to 

work around the water shortage due to the amount of greywater produced in domestic 

residences. The treatment of this type of effluent would result in drinking water economy, 

providing a bigger preservation of water sources. Usually, to treat this type of wastewater is 

fully recommended the use of constructed wetlands (CW) which works as a swap and is capable 

to remove various chemical, physical and biological complexs, without energy expenditure and 

without harming the user. This paper portrays an analysis about the potential use of wetlands 

for the treatment of greywater. As a basis, a case study was carried out in a residential 

condominium located in Icaraí, Niterói, Brazil. The wetland system designed presented a 

surface área of 310 m3. Initially, the concentration of terms of BDO in the affluent was 106,0 

mg/l, after passing through the septic tank, this concentration decreases to 68,9 mg/l and later 

when passing through the wetland, the concentration is reduced to 10,0 mg/l.  

KEY WORDS: reuse, water shortage, graywater, wetlands. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

A escassez de recursos naturais vem sendo um dos maiores problemas enfrentados pela 

humanidade nos dias de hoje, impactando diretamente na qualidade de vida das pessoas e 

gerando diversos problemas ambientais. Tal escassez muitas vezes provém de uma má gestão 

dos recursos hídricos disponíveis. Efluentes que acabam não recebendo o tratamento adequado 

e, por fim, contaminam os recursos naturais existentes (LIMA, 2004). 

No Brasil existe um grande déficit no que diz respeito a saneamento básico. Diversos 

municípios brasileiros não possuem acesso a um tratamento de esgoto eficiente, fazendo com 

que grande parte desse esgoto não tratado seja despejado em rios, mananciais, aquíferos e 

represas, contribuindo para que a qualidade dessas águas seja bem baixas, gerando problemas 

de saúde para a população, além de acarretar problemas ambientais (LIMA, 2004). 

Atualmente, existem crescentes preocupações com o que se diz respeito à escassez, 

poluição de água e degradação dos recursos hídricos no mundo. As circunstâncias se tornam 

cada vez mais agravantes com o aumento desenfreado da população combinado com o efeito 

de atividades que agridem o meio ambiente (WU, S. et al., 2014).  Tradicionalmente, o sistema 

de tratamento de esgoto é utilizado para o controle de poluição de água por diversas nações. No 

entanto, as tecnologias empregadas nesse tipo de tratamento (lodo ativado, membrada com 

biorreator e membrana de separação) costumam ser custosas, não são capazes de atingir os 

padrões de tratamento exigido e muitas das vezes não podem ser aplicadas em áreas 

descentralizadas (CHEN et al., 2011). 

Com o objetivo de preservar o meio ambiente e garantir que os impactos gerados aos 

corpos hídricos sejam cada vez menores, diversas empresas buscam por tecnologias alternativas 

que possam tratar esses efluentes de maneira eficaz e segura, de modo a garantir um melhor 

aproveitamento dos recursos naturais disponíveis. Entretanto, diversos fatores devem ser 

levados em conta para a escolha dessa tecnologia, como as características inerentes ao efluente, 

a área disponível, os custos, a legislação local, as condições climáticas, a vazão de operação, 

dentre outros.  
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É necessário buscar opções tecnológicas de baixo custo para o tratamento de água. Com 

esse propósito, os wetlands construídos aparecem como uma alternativa para o tratamento de 

água, devido a seu baixo custo de implementação e operação e baixa manutenção. Eles ainda 

contribuem esteticamente para a paisagem local, promovendo ainda um uso recreacional. Os 

wetlands construídos são projetados de modo realizar o tratamento químico, físico e biológico 

do efluente, diminuindo a quantidade de matéria orgânica, sólidos suspensos, nutrientes e 

patógenos presentes no efluente (CALIJURI et al, 2009). 

 Os Wetlands construídos têm como referência de elaboração os wetlands naturais, 

sendo amplamente usado para o tratamento de diferentes tipos de efluentes, como: esgoto 

doméstico, efluentes industriais e agrícolas, lixiviados provenientes de aterros sanitários, águas 

de chuva, rios poluídos, entre outros (WU, S. et al., 2014). Esses sistemas se assemelham ao de 

um pântano, os wetlands se utilizam basicamente de uma vegetação pantanosa, uma 

comunidade microbiana e estrato de solo para a remoção dos poluentes do efluente a ser tratado, 

sendo assim eficazes na remoção de poluentes orgânicos, particulados sólidos, patógenos e 

também poluentes emergentes. Os wetlands são construídos de modo a se obter uma maior 

eficiência quando comparados ao processo natural, de modo que diferentes mecanismos de 

design e configurações podem ser possíveis, dependendo do tipo de efluentes deseja se tratar 

(CHALE, 2012; KUMARI & TRIPATHI, 2014). 

 

1.1) Objetivo 

A água não é um recurso inesgotável. Diversos países no mundo já sofrem com uma 

baixa disponibilidade de água doce em seu território. O Brasil, felizmente, é um país onde os 

recursos naturais estão presentes em abundância, entretanto, nos últimos anos a água vem sendo 

explorado de forma desenfreada, acarretando uma situação insustentável em um futuro próximo 

onde haverá escassez de água em todo o planeta. Isso faz com que alternativas sejam criadas de 

modo a promover uma melhor utilização dos recursos hídricos. O tratamento de águas de reúso, 

em particular o de águas cinzas, vem se mostrando uma alternativa estratégica para lidar com a 

crise hídrica mundial. 

O trabalho em pauta tem como objetivo geral estudar a aplicabilidade de um sistema de 

wetlands para o tratamento de águas cinzas geradas pelos moradores de um conjunto de 

apartamentos. Tem-se também por objetivo mostrar os benefícios, as desvantagens e os desafios 

enfrentados ao se projetar esse tipo de estrutura. 
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Os objetivos específicos do presente trabalho são: 

- compreender a importância de se estabelecerem novas alternativas para combater a 

crise hídrica mundial; 

- estudar os wetlands, explicando como eles são classificados, como funcionam e as 

tecnologias associadas a esses sistemas;  

- explicar o que são as águas cinzas, salientando sua composição, como ela é obtida e 

suas principais características físicas, químicas e biológicas; 

- analisar as vantagens e desvantagens da utilização de wetlands para reúso de águas 

cinzas; 

- abordar a legislação vigente para o tratamento de águas cinzas; 

- dimensionar um sistema de wetlands capaz de tratar águas cinzas produzida pelos 

moradores de um condomínio residencial em Icaraí.  

 

1.2) Estrutura do Trabalho 

O capítulo 1 deste Trabalho de Conclusão de Curso retrata uma introdução no tema a 

ser discutido nos capítulos seguintes, contendo a motivação e uma breve contextualização a 

respeito do tema a ser abordado. 

O capítulo 2 apresenta um panorama a respeito da situação hídrica no Brasil e no mundo, 

colocando em pauta algumas questões sobre poluição, saneamento básico e como tudo isso está 

relacionado com a crise hídrica mundial. 

O capítulo 3 faz uma análise detalhada sobre o reúso de águas residuais, dando maior 

enfase para o reúso de águas cinzas, mostrando suas características físicas, químicas e 

biológicas dessas águas. 

O capítulo 4 reporta o uso de sistemas de wetlands para o tratamento de águas residuais, 

bem como sua estrutura e como funcionam. Esse capítulo também faz uma breve análise dos 

tipos de wetlands existentes, as tecnologias que são empregadas nesses sistemas e algumas 

aplicações. 
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O capítulo 5 faz uma breve análise dos tipos de wetlands existentes, como são 

arranjados, os tipos de tecnologias que são acopladas a esses sistemas e alguns tipos de rejeitos 

tratados em alguns segmentos industriais. 

O capítulo 6 apresenta um caso de reúso de utilização em escala industrial de um 

wetland, tendo sido realizada uma visita à Estação de Tratamento Pontes dos Leites em 

Araruama, onde é possível observar a estrutura e o funcionamento de um wetland real, utilizado 

para o tratamento de esgoto da região.  

O capítulo7 relata o dimensionamento de um wetland para um condomínio residencial; 

com base na legislação vigente para o tratamento de águas de reúso e com dados de projetos, 

foi possível dimensionar um sistema de wetlands para o tratamento de águas cinzas desse 

condomínio. 

O capítulo 8 apresenta a conclusão do trabalho. 
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CAPÍTULO II – A SITUAÇÃO ATUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS NOS 

CENÁRIOS NACIONAL E MUNDIAL 

 

2.1) A questão da água no cenário mundial 

A água é um recurso fundamental para a manutenção da vida todo e de qualquer ser 

vivo. Foi através dela que surgiram as formas mais primitivas de vida, uma vez que todos os 

seres vivos que habitam o planeta Terra são compostos por células que dependem de água para 

o bom funcionamento do corpo humano, seja para realização de funções orgânicas ou ainda 

manutenção da temperatura corporal.  

A escassez de água é um dos maiores problemas enfrentados mundialmente, afetando 

diretamente a vida dos seres vivos. A degradação dos recursos naturais, desperdício, poluição, 

mudanças climáticas são as principais causas das crises hídricas que enfrentamos no planeta 

hoje (TOMAZ, 2001).  

Os recursos hídricos exercem funções muito importante em diversos setores da 

sociedade, pois segundo o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos 

Recursos Hídricos disponibilizado pela UNESCO em seu site (WWDR) do ano de 2017, a água 

é considerada um bem econômico, responsável por gerar crescimento econômico e também por 

afetar diretamente atividades básicas para a manutenção da vida da população como a 

agricultura, a produção de energia e de bens de consumo. O acesso a uma água de qualidade e 

ao saneamento básico é um direito de todos os seres vivos, além de garantir uma vida mais justa 

aos mesmos.  

A UNESCO (2017), também informou que nos últimos 25 anos, cerca de 2,3 bilhões de 

pessoas tiveram acesso às melhores fontes de água potável; em contrapartida, cerca de 700 

milhões de pessoas no mundo inteiro não tem acesso à água limpa, segura e potável para o 

suprimento de suas necessidades básicas de higiene e saneamento.  

De acordo com o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos 

Recursos Hídricos (WWDR) do ano de 2016, cerca de 2 bilhões de pessoas necessitam de um 

melhor acesso à água para a manutenção de suas necessidades básicas de higiene e saneamento. 

Entretanto, a maior parte dessas pessoas vivem em países em ascensão onde os recursos hídricos 

são limitados devido ao aumento massivo de atividades de agricultura e atividades industriais, 

para garantir o abastecimento da população que vem crescendo rapidamente. A situação fica 
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mais complexa quando se fala em mudança climática, uma vez que os recursos hídricos são 

diretamente influenciados pelas mudanças de temperatura que o planeta vem sofrendo nos 

últimos anos.  

Além disso, estima-se que, em 50 anos, o planeta irá sofrer um aumento de cerca de 3 

bilhões de pessoas em sua população e acredita-se que a maior parte dessas pessoas irá nascer 

em regiões que já sofrem com problema de acesso à água e saneamento básico nos dias de hoje 

(BROWN, 2002). 

De acordo com as projeções das Organizações das Nações Unidas, até meados do século 

XXI, pelo menos um terço da população não terá acesso a água potável, justificado pela finitude 

do recurso, pelo rápido crescimento das populações e o consequente aumento na demanda de 

água. Ao se analisar a quantidade de água doce acessível para consumo e a estimativa de 

crescimento populacional, percebe-se que a não disponibilidade e o acesso não igualitário de 

água para toda a população é a principal motivação para se estabelecerem novas políticas de 

uso consciente e racional de água.  

Um relatório lançado em março de 2017 pela ONU intitulado “Águas residuais: o 

recurso inexplorado” afirma que o tratamento de águas residuais pode se tornar uma importante 

fonte para satisfazer a crescente demanda de água doce. Guy Ryder presidente da UN Water e 

diretor geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT) acredita que com todos fazendo 

a sua parte, é possível atingir a meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e reduzir 

pela metade a quantidade de águas residuais não tratadas e aumentar o reúso de água potável 

nos próximos 10 anos. No entanto, tudo depende de como será feita a gestão da água disponível 

e a reutilização das águas residuais.  

Uma melhor gestão dos resíduos gerados está ligada à redução da poluição da água 

disponível, à redução do desperdício do recurso, à eliminação de contaminantes presentes nas 

águas residuais e à reutilização da água residual tratada.  

Atualmente, grande parte da água residual gerada no mundo é devolvida ao meio 

ambiente sem nenhuma espécie de tratamento. Em países subdesenvolvidos, apenas cerca de 

8% das águas residuais geradas são tratadas, em comparação a países de primeiro mundo, nos 

quais se observa uma taxa de 70% de tratamento desse tipo de resíduo. Resultando em águas 

com elevados níveis de contaminantes como bactérias, nitratos, fosfatos, impactando 

negativamente nas questões ambientais e aumentando os casos de doenças nos países mais 

pobres. 
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2.2) Água potável mundial traduzida em números 

De acordo com Tomaz (2001), o volume total de água no planeta Terra gira em torno 

de 1,386 milhões de quilômetros cúbicos. Desse valor, 97,5% correspondem a água salgada e 

apenas 2,5% a água doce. Da pequena porcentagem de água doce presente no planeta, 68,9% 

encontra-se congelados em forma de geleiras nas calotas polares do Ártico e da Antártida, 

29,9% desse volume corresponde a água doce subterrânea. Apenas 0,266% representa a água 

doce presente em rios, lagos, mananciais e reservatórios, representando cerca de 0,007% do 

total de água doce e salgada do planeta. O restante da água doce encontra-se na forma de 

biomassa e vapor na atmosfera.  

Entretanto, a água doce disponível na superfície terrestre não é igualitariamente 

distribuída. A tabela 1 fornece valores de produção hídrica de cada continente do planeta. 

 

Tabela 1 - Produção Hídrica no Mundo 

Regiões do Mundo Vazão Média (m3/s) Porcentagem (%) 

Ásia 458.000 31,6 

América do Sul 334.000 23,1 

América do Norte 260.000 18,0 

África 145.000 10,0 

Europa 102.000 7,0 

Antártida 73.000 5,0 

Oceania 65.000 4,5 

Austrália e Tasmânia 11.000 0,8 

Total 1.448.000 100.0 

Fonte: Tomaz (2001) 

 

Um fator preocupante que interfere diretamente na dinâmica de produção hídrica 

mundial é o crescimento populacional que vem ocorrendo nos últimos anos, aumentando a 
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demanda hídrica e diminuindo sua disponibilidade. Esse aumento populacional está diretamente 

ligado à maior produção de alimentos e produtos cuja linha de produção utilizam água, 

resultando num maior consumo de água. 

 

2.2.1) A questão da Poluição das Águas e do Saneamento Básico 

A poluição hídrica se caracteriza pela alteração da condição normal do aspecto da água. 

De acordo com Silveira & Sant’Anna (1990), a poluição hídrica pode ser definida como: 

“quaisquer modificações nas qualidades químicas, físicas ou biológicas da água que afetem 

diretamente o homem ou prejudiquem a sua utilização por ele”. Ela ocorre principalmente pelo 

despejo de esgoto doméstico e industrial em locais não apropriados. A inexistência de uma rede 

coletora de esgoto eficaz faz com que esse material seja despejado em solos da própria 

vizinhança ou ainda seja desviado para cursos de água próximos, de modo que a população 

exposta a essa realidade esteja mais suscetível a contrair doenças que podem levar à morte. 

Cerca de 80% das doenças de origem hídrica, são causadas pelo consumo de água contaminada 

e tais índices são maiores em países em desenvolvimento.  

Os serviços de saneamento básico são de extrema importância para o bem-estar da 

população, impactando diretamente no meio ambiente. O saneamento básico engloba um 

conjunto de atividades que envolvem abastecimento e coleta de água, disposição de esgotos, 

coleta de rejeitos sólidos e drenagem urbana.  

Segundo o Informe 2014, disponível no site da ANA (Agência Nacional de Águas), que 

estudou alguns pontos de monitoramento de água no campo e nas cidades, com finalidade de 

classificar a qualidade da água nos pontos monitorados, obtiveram-se resultados mais 

satisfatórios em relação ao Índice de Qualidade da Água (IQA) no meio rural quando 

comparado ao meio urbano. Cerca de 82% dos pontos da água analisados na região rural 

apresentaram uma qualidade considerada como boa, enquanto apenas 48% dos pontos 

estudados na região urbana obtiveram tal índice. No meio rural cerca de 6% dos pontos 

apresentaram um IQA considerado ruim, em contrapartida, 21% dos pontos urbanos estudados 

obtiveram um índice ruim. Para tal estudo, foram levados em consideração fatores biológicos e 

físico-químicos da água como quantidade de oxigênio dissolvido, quantidade total de fósforo e 

nitrogênio, temperatura, pH e outras características. Quanto menos satisfatório for o índice IQA, 

mais complexo deve ser o tratamento da água para que a mesma atinja as características 

estabelecidas para o abastecimento de seres humanos.  
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Hoje em dia, 2,4 bilhões de pessoas não possuem acesso a serviços básicos de 

saneamento e cerca de 1,1 bilhão não têm acesso à água potável. Outras 2,2 milhões morrem 

todo ano devido a doenças ligadas a água, a maioria em países subdesenvolvidos, incluindo 

uma média de seis mil crianças por dia. (PNUD BRASIL, 2004). 

De acordo com o CENSO 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), 77,8% dos domicílios brasileiros possuem serviço de abastecimento de água 

e 47,2% são atendidos com serviço de coleta de esgoto. Tais dados podem ser observados na 

tabela 2. 

 

Tabela 2 - Proporção de domicílios com rede geral de abastecimento de água e esgoto 

Região 
Domicílios com abastecimento em 

geral (%) 

Domicílios com coleta de 

esgoto (%) 

Sudeste 88,3 82,3 

Sul 80,1 63,8 

Norte 48,0 35,6 

Nordeste 66,4 37,9 

Centro-Oeste 77,2 40,8 

Fonte: Elaborada pelos autores com base em dados do IBGE (2000). 

 

2.3) A água potável no cenário brasileiro  

O Brasil é considerado um país rico no que diz respeito à disponibilidade e abundância 

de recursos hídricos. Um ponto a ser questionado é a distribuição da água pelo território e o seu 

uso de forma racional e consciente para que haja manutenção das fontes desse recurso. Outras 

questões a serem apontadas são a poluição industrial no Brasil, o uso dos mananciais de forma 

inconsciente, a falta de saneamento básico para grande parte da população, a toxicidade dos 

efluentes e o uso indiscriminado da água. Esses fatores contribuem para a diminuição da oferta 

de recursos hídricos e caso nenhuma atitude seja tomada, o país enfrentará um colapso no setor 

hídrico muito em breve.  
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2.3.1) A disponibilidade hídrica no território brasileiro 

O Brasil ocupa posição de destaque dentro da América do Sul em relação a quantidade 

de água disponível, possuindo 53% da vazão média de água. A tabela 3 mostra a vazão média 

de água nos países sul-americanos.  

 

Tabela 3: Vazão média de água no Brasil comparado com os outros países 

Sul-Americanos 

América do Sul 

Vazão media 

m3/s Porcentagem (%) 

Brasil 177.900 53 

Outros países 156.100 47 

Total 334.000 100 

Fonte: Tomaz, (2001) 

 

Apesar da água ser abundante no território nacional, sua distribuição é bastante 

heterogênea entre as regiões do país. De acordo com Ghisi (2004), a Região Norte possui uma 

área territorial de cerca de 45%, detém cerca de 69% de toda água disponível do pais, para 

atender apenas 8% da população nacional. Esses dados podem ser verificados na tabela 4.  

É possível perceber que onde existe maior densidade populacional é onde se observa a 

segunda menor disponibilidade de água.  

Como parâmetro de avaliação da disponibilidade hídrica tem-se adotado para a demanda 

social o valor de 1000 m3/hab.ano, estabelecida pela ONU no Relatório: Águas Residuais um 

Recurso Inexplorado (2017). Este valor foi estabelecido em função das demandas médias 

mundiais para todos os usos (doméstico - 10%, industrial - 20% e agricultura - 70%) e uma 

demanda diária social de 200 litros de água por dia para uso doméstico, englobando alimentação 

e higiene pessoal. O Brasil possui uma disponibilidade hídrica de 33000 m3/hab.ano, 

infinitamente superior ao valor estabelecido pela ONU. Esse parâmetro tem sido utilizado 

também no Brasil como subsídio à discussão de grandes projetos, como por exemplo quanto a 

tomada de decisão da transposição do rio São Francisco para o nordeste setentrional. 
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Tabela 4: Porção de área territorial, disponibilidade de água e população nas regiões 

brasileiras 

Regiões do Brasil 
Área territorial 

(%) 

Disponibilidade de 

água (%) 
População (%) 

Norte 45 69 8 

Nordeste 18 3 28 

Sudeste 11 6 43 

Sul 7 6 15 

Centro-Oeste 19 15 7 

Fonte: Ghisi (2004) 

 

Analisando todo o contexto, percebe-se que o Brasil é um país privilegiado por possuir 

uma das maiores reservas de água doce do mundo, possuindo ainda o maior rio em extensão do 

mundo, o Rio Amazonas, e o maior reservatório natural subterrâneo de água, o Aquífero 

Guarani. O Aquífero Guarani possui uma área que se estende por 1,15 milhão de quilômetros 

quadrados e estima-se que ele possua mais de 40 mil quilômetros cúbicos de água doce. A água 

proveniente do aquífero possui excelente qualidade e seria suficiente para abastecer a população 

brasileira por cerca de 2500 anos (ANA, 2013). 

 

2.3.2) A poluição de águas no Brasil 

Apesar do Brasil possuir uma disponibilidade hídrica bastante abundante, a qualidade 

de sua água encontra-se comprometida devido à poluição. As poluições domésticas e industriais 

afetam diretamente rios, lagos e barragens localizados próximos a grandes centros 

populacionais, gerando diversos problemas de saúde para a população local. Outra ocorrência, 

é a contaminação de rios na região amazônica com mercúrio, devido ao garimpo ilegal de metais 

preciosos, gerando problemas de magnificação trófica, podendo atingir o topo da cadeia 

alimentar.   

O combate à poluição de águas no Brasil vem aumentando nos últimos anos, visto que 

tal questão sempre foi negligenciada pelas autoridades competentes nos anos anterioes. Isto se 
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dá também devido ao trabalho de conscientização da população, em não poluir rios, lagos e 

mananciais, e também principalmente devido à criação de leis de proteção ambiental que 

exigem do setor industrial maiores cuidados quanto ao lançar materiais nocivos no meio 

ambiente. 

O maior problema enfrentado pela população brasileira que reflete diretamente na 

questão da poluição de águas é a coleta e tratamento de esgoto. Segundo dados do Diagnostico 

Anual de Águas e Esgotos 2015, disponível no site da SNIS (Sistema Nacional de Informações 

Sobre Saneamento), apenas cerca de 55% do esgoto produzido é coletado e, dessa porcentagem 

coletada, 74% é tratado, o que nos leva à conclusão de que apenas 40,7% de todo esgoto 

produzido em território nacional é tratado. A situação é ainda pior nas regiões Norte e Nordeste, 

onde a quantidade de esgoto coletada é inferior à quantidade coletada nas outras regiões, como 

pode ser observado a tabela 5 localizada abaixo.  

 

Tabela 5: Índice de coleta e tratamento de esgoto por região brasileira  

Região Brasileira 
Índice de coleta de 

esgoto (%) 

Índice de tratamento 

de esgoto (%) 

Região Norte 18,41 83,85 

Região Nordeste 36,22 78,52 

Região Sudeste 67,41 67,82 

Região Sul 42,97 94,33 

Região Centro-Oeste 54,09 92,55 

Total 55,17 74,02 

Fonte: SNIS (2015). 

 

Ainda há muito a se trabalhar em relação às questões de poluição e de tratamento de 

água, para que a situação se reverta e no futuro toda população a tenha acesso a água potável e 

de qualidade, visto que o avanço que se tem hoje é lento e desproporcional. 
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E mantendo-se o ritmo atual de avanço, a estimativa é que os serviços de saneamento 

só estejam completamente implementados por todo o território brasileiro a partir de 2050 

(UNESCO, 2016).  

 

2.3.3) Demanda de água potável no Brasil 

A demanda por água no Brasil se divide de maneira que o setor agrícola capta cerca de 

72,5% do volume total disponível, logo após tem-se o setor de abastecimento com 18% e por 

último o setor industrial com 9,5% de consumo (CARVALHO, 2004) 

Com base no Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto encontrado no mais recente 

relatório disponibilizado pelo SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 

referente ao ano de 2015, foi possível obter informações e indicadores a respeito do consumo 

de água médio em cada estado brasileiro. Tais informações estão expressas na tabela 6. 

De acordo com as informações fornecidas na tabela 6, o Estado do Rio de Janeiro 

aparece como o estado que possui o maior consumo médio de água com 255 l/hab.dia, o que 

pode ser justificado pela intensa atividade turística na região. Já o estado de Alagoas possui o 

menor consumo médio de água do país, com apenas 98 l/hab.dia, justificado, em parte, por 

conta da seca presente nessa região.  

Ainda, tomando Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto dos anos de 2014 e 2015 

como base, verifica-se que o brasileiro vem consumindo menos água a cada ano, como pode 

ser observado na tabela 7. Isso pode ser justificado pela criação de políticas públicas de 

conscientização da população sobre a importância de se reduzir a quantidade de água 

consumida, visto que a escassez de água é um assunto que vem sendo pauta frequente nos 

últimos anos.  
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Tabela 6: Consumo médio de água por estado brasileiro. 

Estado 
Consumo médio 

(l/hab.dia) 

Acre 169 

Amapá 163 

Amazonas 172 

Pará 142 

Rondônia 179 

Roraima 163 

Tocantins 130 

Alagoas 98 

Bahia 117 

Ceará 130 

Maranhão 125 

Paraíba 110 

Pernambuco 101 

Piauí 135 

Rio Grande do Norte 116 

Sergipe 119 

Espírito Santo 179 

Minas Gerais 149 

Rio de Janeiro 255 

São Paulo 159 

Paraná 138 

Rio Grande do Sul 160 

Santa Catarina 149 

Distrito Federal 154 

Goiás 136 

Mato Grosso 163 

Mato Grosso do Sul 156 

Fonte: SNIS, (2017) 
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Tabela 7: Índices de consumo mensal de água nas cinco regiões do 

Brasil.  

Região 

Consumo mensal de 

água 2014 

(m3/mês.economia) 

Consumo mensal de 

água 2015 

(m3/mês.economia) 

Norte 16,70 17,16 

Nordeste 11,30 10,84 

Sudeste 14,96 13,68 

Sul 12,04 11,55 

Centro-Oeste 13,24 12,20 

Brasil 13,62 12,73 

Fonte: SNIS (2017). 

 

De acordo com o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos 

Recursos Hídricos (UNESCO, 2016), desde meados dos anos 80 a captação de água doce vem 

aumentando por volta de 1% ao ano em todo o mundo. Isso é justificado principalmente pela 

maior demanda de recursos hídricos dos países em ascensão. Na maior parte dos países de 

primeiro mundo, a captação de recursos hídricos vem se estabilizando. Segundo o relatório, os 

fatores que fazem com que os países em desenvolvimento necessitem de uma demanda maior 

de água seriam a urbanização acelerada, a elevação nos padrões de vida, o crescimento 

desenfreado da população, levando a uma maior necessidade de alimentos e principalmente 

energia e demandando, consequentemente maiores quantidades de água.  

A escassez de recursos hídricos implicará diretamente na economia e na geração de 

novos empregos, visto que diversas atividades de vários setores dependem essencialmente de 

água para sua manutenção. Países desenvolvidos vêm investindo fortemente em tecnologias e 

infraestruturas capazes de armazenar água para combater os problemas de escassez de água. A 

quantidade de água disponível está diretamente ligada à qualidade da mesma, pois águas de 

baixa qualidade não podem ser utilizadas em quaisquer atividades e, muitas das vezes, 
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necessitam de tratamento para que possam ser destinadas a algum tipo de atividade, fazendo 

com que o seu tratamento se torne também uma questão econômica (UNESCO, 2016). 

O reduzido acesso à água irá resultar numa maior disputa pelos recursos hídricos, 

impactando principalmente as atividades econômicas e os setores como agricultura, indústria e 

produção de energia. Diversos países subdesenvolvidos se localizam em regiões, especialmente 

na África, na América Latina, na Ásia e no Oriente Médio, onde a questão hídrica já se encontra 

bastante crítica. As mudanças climáticas já vivenciadas, causadas pelo aquecimento global, 

aumentam a possiblidade de escassez dos recursos hídricos e ainda aumentam a probabilidade 

de ocorrerem eventos climáticos extremos.  

Atualmente, o setor industrial configura uma das mais importantes fontes de emprego 

em todo mundo, presentando cerca de 20% de toda força de trabalho mundial. A indústria e a 

manufatura representam cerca de 4% de captação de água em todo mundo e existe uma previsão 

de aumento de 400% dos usos dos recursos hídricos até 2050. 

Com o aperfeiçoamento das tecnologias industriais, aliado à uma maior percepção do 

papel fundamental que os recursos hídricos desempenham na economia, assim como dos 

impactos ambientais gerados sobre esses recursos, o setor industrial vem atuando no combate 

ao desperdício de consumo de água em suas unidades de produção, visando a implementação 

de medidas que buscam diminuir a quantidade de água usada nos processos e, ao mesmo tempo, 

aumentar a produtividade industrial. Uma das medidas que o setor industrial vem adotando é a 

de reutilização e reciclo de água, reduzindo assim os custos com água, diminuindo o volume de 

esgoto e ainda preservando os recursos hídricos (UNESCO, 2016).  
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CAPÍTULO III – REÚSO DE ÁGUAS CINZAS 

 

3.1) Reúso de águas residuais 

Grande parte do consumo de água do Brasil é direcionado para as residências. 

Entretanto, o uso de água potável, de alto nível de tratamento, para fins que não precisem de 

um certo rigor na sua qualidade, como água de vaso sanitário ou irrigação, torna-se 

desnecessário. Hoje em dia com o crescimento populacional e a poluição dos rios a água potável 

está cada vez mais escassa. (MONTEIRO, 2014) 

Atrelado a isso, a melhor solução para acabar com o estresse hídrico foi o incentivo do 

setor de construção civil habitacional nos edifícios sustentáveis. Trata-se de edifícios 

ecologicamente corretos, que chamam a atenção das pessoas preocupadas com o caos ambiental 

vivido nos tempos modernos. (GONÇALVES et al., 2010). 

De acordo com a Gonçalves et al. (2010), atualmente existem cerca de 700 “edifícios 

verdes” reconhecidos pela certificação LEED (sigla em inglês de “Liderança em Energia e 

Design Ambiental) em países como Estados Unidos, Inglaterra e Índia. Em 2007, o edifício da 

agência do banco ABN Amro, em São Paulo, seguiu as recomendações LEED. Entre essas 

recomendações, estão a eliminação ou redução de água potável para transporte de resíduos 

humanos. 

Seguindo esse exemplo internacional, o Brasil também iniciou a promulgação de leis 

municipais, com o intuito de regular as formas de reúso de água. Exemplos de residências no 

Brasil são o Edifício Residencial Royal Blue em Vitória e o Hotel Comfort Suítes em Macaé, 

que foram equipados com sistemas de reúso de águas cinzas (GONÇALVES et al.,2010). 

Em 1992 aconteceu a Conferencia Interparlamentar sobre desenvolvimento do Meio 

Ambiente, realizada em Brasília, que promoveu incentivos a nível nacional para 

institucionalizar a reciclagem e reúso sempre que possível (RAPOPORT, 2004). 

 

3.1.1) Tipos de Reúso de Água 

Segundo Mancuso & Santos (2003), existem duas classificações para a água de reúso, 

que são: potável e não potável. A figura 1 mostra um esquema para as classificações da água 

de reúso. 
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Figura 1: Tipos de Reúso de Água 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O reúso potável pode ser classificado como direto ou indireto. O reúso direto é quando 

se tem um sistema de esgoto tratado planejado para ser usado em irrigação de hortaliças, frutas, 

indústrias, por exemplo recarga de aquífero, sanitários. O reúso indireto é quando se descarta o 

esgoto tratado no corpo hídrico e após um tempo de retenção sua coleta é feita à jusante, seguida 

de tratamento adequado (MONTEIRO, 2014). 

Rapoport (2004) ainda menciona uma outra terminologia para diversas formas de reúso. 

- reúso indireto não planejado da água: é quando ocorre o descarte da água utilizada em 

alguma atividade humana no rio e à jusante faz-se sua coleta de forma não planejada. 

- reúso indireto planejado da água: é quando o descarte do efluente tratado no rio e sua 

coleta à jusante é intencional. 

-reúso direto planejado da água: é quando o efluente tratado de acordo com sua 

finalidade segue para reúso sem ser descarregado no meio. 

- reciclagem de água: é o reúso interno da água antes de ir para o tratamento no sistema 

geral. 

Em todo caso, o não potável é classificado de acordo com sua atividade de uso, por 

exemplo, para fins domésticos, industriais, agrícolas, recreacionais, para recarga de aquíferos 

ou para aquicultura (BAZZARELLA, 2005) 
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O conceito de reúso de água está inteiramente ligado ao saneamento sustentável e 

sistemas descentralizados, pois a descentralização promove o tratamento de efluentes 

apropriados para utilização não potável, e sobretudo tem um custo energético e econômico mais 

baixo (MONTEIRO, 2014). 

Segundo Gonçalves et al. (2010), o Edifício Residencial Royal Blue em Vitória reúsou 

suas águas cinzas para bacia sanitária e limpeza e irrigação do prédio. O Residencial obteve 

uma redução de mais de 20% do consumo de água potável. No Hotel Comfort Suítes em Macaé 

a água cinza foi reutilizada para as mesmas finalidades que as do Residencial e obteve-se uma 

economia de 29% da água potável.  

Para dimensionar um sistema de reúso de águas cinzas alguns fatores precisam ser 

pesquisados antes, tal como o tipo de tratamento, legislação e normas técnicas, requisitos de 

qualidade e outros como é apresentado na Figura 2 (SILVA et al., 2010). 

 

Figura 2: Fatores para implantação do reúso de água  

 

Fonte: Mendoça (2004) 

 

Segundo Blum (2003), alguns critérios precisam ser estabelecidos para obter um reúso 

de água com boa qualidade. Estes critérios são: 

- a água de reúso não pode conferir riscos sanitários; 

- a água de reúso não pode interferir no equilíbrio do ecossistema; 

- a água de reúso deve obedecer a NBR 13969, que estabelece parâmetros de qualidade 

da água para cada atividade de uso previsto; 
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- a água que servirá para reúso precisa passar por um tratamento adequado e confiável 

garantindo a segurança do programa de reúso; 

- os custos do programa devem ser compatíveis com a finalidade do reúso; 

- as características físico-químicas da água de reúso devem ser medidas com tecnologias 

analíticas disponíveis; 

- seguir os padrões estabelecido pelas diretrizes exigida para reúso de água, a fim de 

diminuir a passibilidade de contaminação. 

 

3.1.2) Os riscos do uso da água de reúso  

Para a água de reúso não provocar danos à saúde humana ou ao meio ambiente, ela deve 

passar por um sistema de tratamento adequado para sua finalidade, obedecer aos padrões para 

reúso estabelecido na legislação, não se misturar com a água potável e os pontos de consumo 

devem estar bem sinalizados e informados. 

Os usos não potáveis da água de reúso têm menos riscos à saúde, já que não têm o 

contado direto com o homem, mas mesmo assim deve se tomar cuidado ao tratar essa água, 

pois há uma possibilidade de ter um certo tipo de contato com o homem. Estes contatos podem 

ser pela ingestão ou inalação acidental, dependendo do tipo de reúso.  

As águas de reúso podem causar riscos químicos ou biológicos à saúde se não forem 

tratadas de forma adequada. Os riscos químicos são conferidos pelos compostos orgânicos e 

inorgânicos constituintes da água de reúso. Os riscos biológicos são transmitidos a partir de 

fezes e urinas de humanos e animais infectados. As bactérias e protozoários podem causar 

infecções intestinais e gastroenterites, como também outras doenças mais graves como cólera, 

pelas bactérias, ou giardíase, pelos protozoários. Os vírus podem causar doenças como 

resfriados ou até doenças mais graves como varíola (BORGES, 2003). 

 No meio ambiente a água de reúso pode causar aumento da salinidade ou acúmulo de 

substâncias tóxicas nos lençóis freáticos ou no solo, e ainda podem alterar o ecossistema, por 

exemplo, provocando a eutrofização do ecossistema aquático (SILVA et al. ,2010).   

 

3.2) Águas Cinzas  

A escassez de água é provocada pelo uso desordenado, desperdício, crescimento da 

demanda e poluição dos rios (PETERS et al., 2006).  
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Na vida diário do homem existem diferentes situações de consumo de água que 

demandam tratamentos distintos. Por exemplo, a água do vaso sanitário não precisa ser 

submetida ao mesmo tratamento que a água do chuveiro. Estas águas com usos não potáveis, 

caso do vaso sanitário, podem utilizar águas de reúso e assim evitar o desperdício, 

economizando em tratamento e em água.  

Com este propósito, políticas ambientais, como reúso da água, redução de seu consumo, 

uso de equipamentos economizadores e práticas da segregação de efluentes têm se tornado mais 

frequentes e necessárias. A ideia da segregação de efluentes tem o propósito de aplicar 

tecnologias mais simples, baratas e objetivas para tratar águas já utilizadas na residência para 

uma finalidade não potável (MONTEIRO, 2014; PETERS et al., 2006). 

De acordo com os dados da edição de 2013 do relatório de conjuntura dos recursos 

hídricos, elaborado pela Agência Nacional de Águas (ANA), em 2010, o consumo de água no 

Brasil foi: 9% urbano, 72% irrigação, 11% animal, 1% rural e 7% industrial. 

3.2.1) Classificação das águas residenciais  

Em uma residência, encontram-se os seguintes tipos de águas (MONTEIRO, 2014): 

- águas marrons: água residuária contendo material fecal e papel higiênico.  

- águas amarelas: água residuária contendo urina. 

- águas negras: água residuária contendo fezes e urina, podendo conter papel higiênico; 

originada dos vasos sanitários (REBÊLO, 2011). A combinação das águas marrons e águas 

amarelas resulta nas águas negras. 

- águas cinzas: são aquelas provenientes de lavatórios, chuveiros, tanques e máquinas 

de lavar roupa e louça. A água da pia da cozinha pode ser considerada ou não. 

 

A água da pia da cozinha pode ser desconsiderada pelos seguintes motivos (BORGES, 

2003): 

- sua concentração de microrganismos é muito alta. Sendo a de coliformes fecais por 

volta de 2x109 UFC/100ml (unidades formadoras de colônias). 

- o caráter alcalino da água, devido aos detergentes pode interferir nas características do 

solo, se esta for usada para irrigação. 

A Figura 3 apresenta, para uma residência, o percentual de água que cada equipamento 

doméstico utiliza. Percebe-se que mais de 70% é água cinza que pode ser reaproveitada em 
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sanitários, irrigação, lavagem de carros, jardinagem, infiltração no solo, reúso não potável ou 

reúso predial (MONTEIRO, 2014).  

 

Figura 3: Utilização de água em atividades domiciliares 

Fonte: Revista Brasileira de Saneamento e Meio Ambiente (2002), apud 

Rapoport, (2004) 

O reúso de águas cinzas já é praticado em alguns países como os Estados Unidos, Japão, 

Austrália, Canadá, Alemanha, Israel e a Inglaterra. No Brasil, leis municipais ainda estão sendo 

criadas, como é o caso de Niterói, que criou a Lei Municipal 2856/11. Através dessa Lei a 

prefeitura estimula a instalação de sistema de coleta e reutilização de águas cinzas em 

edificações públicas e privadas (PETERS et al., 2006; BORGES, 2003; SRA ENGENHARIA, 

2017)  

As águas marrons e amarelas são as mais preocupantes, devido aos riscos para saúde, 

pois podem conter microrganismos patogênicos, resíduos farmacêuticos e hormônios. Além do 

mais, a urina tem uma alta concentração de nitrogênio e fósforo. A água cinza contém baixa 

taxa de nutrientes, com isso é mais fácil de ser reutilizada (MONTEIRO, 2014). 

As águas de reúso sofrem grandes variações na sua composição, porque dependem da 

localização, nível de ocupação da residência, faixa etária das pessoas, estilo de vida, classe 

social, tipo de rede de distribuição, qualidade da água de abastecimento, costumes locais e tipo 

de fonte da água cinza (BAZZARELLA, 2005 & BEGOSSO, 2009) 

A tabela 8 apresenta a variação na composição da água cinza de acordo com a classe 

social de cada residência. A primeira coluna expõe uma pesquisa realizada por Peters et al. 

(2005), em uma residência com dois adultos e uma criança com hábitos de família de baixa 

renda, ou seja, a roupa só é lavada no tanque. Nesta habitação foram analisadas as águas cinzas 

9%
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28%
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17%
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Bacia Sanitária

Pia da Cozinha



40 
 

 

provenientes de lavatórios, chuveiros e tanque. A segunda coluna mostra um trabalho de 

Gonçalves et al. (2006), no qual foi preparada uma amostra sintética com volumes 

proporcionais aos consumos em uma residência de classe média. Foram coletados e analisadas 

águas cinzas de lavatórios, chuveiros, pias de cozinha, tanques e máquinas de lavar roupa. Já 

na terceira coluna apresentam-se as características físico-químicas de águas cinzas brutas do 

Edifício Residencial Royal Blue em Vitória. O edifício é um residencial de luxo com 15 

pavimentos e 30 apartamentos, que dispõe de um sistema de instalações segregador de águas 

residuárias para reúso de águas cinzas. As águas cinzas são oriundas de lavatórios, chuveiros, 

banheiras, máquinas de lavar e tanques (GONÇALVES et al., 2010). 

 

3.2.2) Características Químicas das Águas Cinzas 

Os parâmetros químicos são divididos em: compostos nitrogenados, compostos 

fosforados, compostos orgânicos, compostos de enxofre, e outros componentes como: pH, 

alcalinidade, dureza, oxigênio dissolvido (OD), condutividade, óleos e graxas, surfactantes e 

cloreto (MAY, 2009). 

 

3.2.2.1) Componentes Nitrogenados 

A maior fonte de nitrogênio da água cinza é proveniente dos resíduos de comida na pia 

da cozinha (BEGOSSO, 2009 e MONTEIRO, 2014). As águas cinzas apresentam menor 

concentração de nitrogênio do que o esgoto convencional, visto que a principal origem de 

nitrogênio é a urina. Em algumas residências tem-se o hábito de se urinar ao tomar banho, com 

isso acaba-se tendo maior foco de nitrogênio no chuveiro e é necessário ficar atento com a 

variação ao dimensionar o tratamento de água cinza, por isso é ideal sempre analisar e monitorar 

a água cinza antes de tratá-la (BAZZARELLA, 2005). A Tabela 9 apresenta a quantidade de 

compostos nitrogenados em cada atividade e em diferentes países.  
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Tabela 8: Características físico-químicas da água cinza em diferentes classes sociais.  

Parâmetros Classe Baixa Classe Média Classe Alta 

E. Colli (NMP/100ml) 6,4 x104 3,25x104 5,21 

Cor verdadeira (UC) 244,7 - 85 

Condutividade (mS/cm) 500 - - 

DBO (mg/l) 280,4 571 106 

DQO ( mg/l) 341,4 857 237 

O‐ fosfato (mg/l) - - 2,23 

PO4
-P (mg/l) 9,1 9 2,87 

NTK (mg/l) 14,5 1,9 6,53 

NH4
+ N (mg/l) 4,5 - 1,28 

Nitrito(mg/l) - - 0,4 

Nitrato ( mg/l) 0,2 - 0,14 

pH 7,5 7,1 7,8 

Sulfeto (mg/l) - - 1,56 

Sulfato (mg/l) 13,3 - 88 

Surfactantes (ppm) 26 - - 

(SST) (mg/l) 167,2 134 78 

(ST ) (mg/l) 611,9 - - 

(STV) (mg/l) 243,7 - - 

Turbidez (uT) 181,1 - 73 

Óleos e graxas (mg/l) - - 39 

Alcalinidade Total 

(mg/lcaco3) 
- - 55 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em Peter et al. (2005); Gonçalves et al. (2006); Gonçalves 

et al. (2010). 

Legenda: NMP - Número mais provável; UC – Unidade de cor; mS/cm – milisiemens por 

centímetros; NTK – Nitrogênio total Kjedahl; SST – Sólidos Suspensos Totais; ST – Sólidos 

Totais; STV – Sólidos totais voláteis; uT – Unidade de turbidez.  
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Tabela 9: Parâmetros dos compostos nitrogenados nas águas cinzas. 

Local 
Fonte de 

água cinza 
N total (mg/l) NTK (mg/l) NH3N (mg/l) NO3N (mg/l) Referência 

EUA 

Chuveiro 

/Banheira 

5-17 - <0,1-15 0,28-6,3 

Eriksson 

et al. 

(2002). 

Lava roupas 6-21 - 0,04-11,3 0,4-2 

Pia de 

cozinha/ 

Lava-louças 

0,31-74 - 0,005-6 0,3-5,8 

Austrália 

Banheiro - 4,6-20 <0,1-15 - 

Christova-

Boal et al. 

(1996) apud 

Bazzarella 

(2005). 
Lavanderia - 1,0-40 <0,1-1,9 - 

Inglaterra 

Lavatório - - 0,3 6 

Almeida 

et al.(1999) 

apud 

Bazzarella 

(2005). 

Chuveiro - - 1,2 6,3 

Banheira - - 1,1 4,2 

Máquina de 

lavar 
- - 2 2 

Pia de 

cozinha 
- - 0,3 5,8 

Vitória –

Espirito 

Santo 

Lavatório 158 5,6 0,5 0,57 

Bazzarella 

(2005) 

Chuveiro 109 3,4 0,8 0,46 

Tanque 299 10,3 3,8 0,71 

Máquina de 

lavar 
58 3,6 1,5 0,46 

Pia de 

cozinha 
250 13,7 2,5 0,65 

Fonte: Adaptado pelos autores, com base em Eriksson et al.( 2002); Christova-Boal et al. (1996) apud Bazzarella 

(2005); Almeida et al. (1999) apud Bazzarella (2005) e Bazzarella (2005). 
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3.2.2.2) Componentes Fosforados 

O fósforo está contido nos detergentes e sabões contendo fosfatos usados na cozinha, 

banheiro e lavanderia (BEGOSSO, 2009 e MONTEIRO, 2014). Segundo May (2009), em 

lugares com uso de detergentes contendo fosfatos, as concentrações de fósforo nas águas cinzas 

variam entre 23 a 80 mg/l. Entretanto, em lugares que proíbem o uso de fosfatos nos detergentes 

essas concentrações estão entre 4 e 12 mg/l. A Tabela 10 mostra a quantidade de compostos 

fosforados em cada atividade e em diferentes países. 

Tabela 10: Parâmetros dos compostos fosforados nas águas cinzas. 

Local 
Fonte de água 

cinza 

Fósforo total 

(mg/l) 

Fosfato 

(mg/l) 

Referência 

EUA 

Chuveiro/ 

Banheira 
0,1-2 0,94-48,8 

Eriksson et al. 

(2002) 
Lava roupas - 4-171 

Pia de cozinha/ Lava 

louça 
- 12,7-32 

Austrália 

Banheiro 0,11-1,8 - Christova-Boal et 

al. (1996) apud 

Bazzarella (2005) Lavanderia 0,062-42 - 

Inglaterra 

Lavatório - 13,3 

Almeida et al. 

(1999) apud 

Bazzarella (2005) 

Chuveiro - 19,2 

Banheira - 5,3 

Máquina de lavar - 21 

Pia de cozinha - 26 

Vitória - Espirito 

Santo 

Lavatório 0,6 - 

Bazzarella 

(2005) 

Chuveiro 0,2 - 

Tanque 17,7 - 

Máquina de lavar 14,4 - 

Pia de cozinha 9,1 13,7 

Fonte: Adaptado pelos autores, com base em Eriksson et al. (2002); Bazzarella (2005) e Eriksson et al. (2000) 

apud Bazzarella (2005). 
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3.2.2.3) Compostos de enxofre 

O enxofre presente anágua cinza como íon sulfato, tem como origem os detergentes, 

sabões e decomposição da matéria orgânica encontrados na cozinha (BEGOSSO, 2009 e 

MONTEIRO, 2014). O íon sulfato é preocupante, pois em condições anaeróbias é reduzido a 

sulfetos através de reações decorrentes da ação bacteriológica. Os sulfetos ao se combinar com 

o hidrogênio formam o gás sulfídrico (H2S). As águas cinzas possuem compostos orgânicos 

simples, a água é de fácil degradação pelos microrganismos. Estes compostos se decompõem 

rapidamente quando armazenada sem tratamento, tornando-se anaeróbica, podendo gerar o gás 

sulfídrico, que causa maus odores. As reação para formação do gás sulfídrico são 

(BAZZARELLA, 2005): 

Matéria Orgânica + SO4
-2   

𝐵𝑎𝑐𝑡é𝑟𝑖𝑎
→        S-2 +H2O +CO2 

S-2 + 2H+   →    H2S 

 

3.2.2.4) Compostos Orgânicos 

A matéria orgânica tem como fonte os resíduos de comida, óleos e gorduras que são 

provenientes da pia da cozinha e resíduos corporais, cabelos, sabão, que vem dos chuveiros e 

banheiras. A matéria inorgânica está contida nos produtos químicos usados na lavanderia e 

detergentes de limpeza usados na pia da cozinha (BEGOSSO, 2009; MAY, 2009 e 

MONTEIRO, 2014) 

Conforme Cammarota (2011), a DQO (demanda química de oxigênio), “é a quantidade 

de oxigênio requerida para oxidar a fração orgânica de uma amostra, susceptível à oxidação por 

um oxidante químico forte em um meio ácido”. Já a DBO (demanda bioquímica de oxigênio), 

“é quantidade de oxigênio requerida para oxidar a matéria orgânica biodegradável contida em 

uma amostra por ação bioquímica aeróbica”. 

Nas águas cinzas, os níveis de DQO são próximos aos encontrados no esgoto 

convencional, já os níveis de DBO apresentam-se mais baixos que no esgoto convencional 

(BAZZARELLA, 2005). 

Segundo May (2009), o armazenamento de águas cinzas antes do tratamento propicia a 

retenção de alguns sólidos primários. Entretanto, as águas cinzas não podem ficar muito tempo 

armazenadas, por causa da sua facilidade em se decompor, como já mencionado. A Tabela 11 
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apresenta os parâmetros DBO e DQO presentes na água cinza de acordo com cada atividade e 

diferentes países. 

 

3.2.2.5) Outros componentes 

O cloreto é proveniente da dissolução de sais como cloreto de sódio (sal de cozinha), é 

mais encontrado nas águas de pia de cozinha (BEGOSSO, 2009 e MONTEIRO, 2014). 

O pH nas águas cinzas depende da água de abastecimento. Porém produtos químicos, 

como o detergente, podem provocar um aumento do pH. Através de medidas de alcalinidade e 

dureza são observados riscos de entupimento das tubulações (BAZZARELLA, 2005). 

Os óleos e graxas são encontrados na pia da cozinha, provenientes de óleos e gorduras 

utilizados no preparo da comida, e também são achados nos chuveiros, banheira e lavanderia 

originados dos resíduos corporais presentes no corpo e roupas (BEGOSSO, 2009 e 

MONTEIRO, 2014). 

 

3.2.3) Características Físicas das Águas Cinzas 

As águas cinzas podem conter materiais sólidos como terra, areia, cabelo e fibras de 

roupas proveniente dos banhos ou da lavagem da roupa (MAY, 2009). 

A turbidez e os sólidos suspensos são os indicadores de partículas ou coloides na água 

cinza. Quando não são removidos podem provocar entupimento no sistema de tratamento, 

coleta ou distribuição (MAY, 2009). Contudo as águas cinzas têm um baixo índice de sólidos. 

Os surfactantes contidos nos detergentes têm a ação de estabilizar na fase sólida os coloides 

presentes na água cinza, ocasionada pela adsorção do surfactante na superfície do coloide 

(BAZZARELLA, 2005) 

Dependendo do ciclo da máquina na lavagem da roupa os valores de turbidez podem ser 

diferentes. Por exemplo, o primeiro ciclo, retém mais sujeira, pois é o ciclo de lavagem de roupa 

mais intenso. Já o ciclo de enxágue, o qual não promove uma maior limpeza da roupa, tem 

níveis menores de turbidez (MAY, 2009). 

Os maiores índices de turbidez estão em casas, cujas famílias realizam atividades ao ar 

livre ou em residências perto de praias (MAY, 2009). Segundo Bazzarella (2005), a turbidez e 



46 
 

 

os sólidos suspensos conferem um aspecto desagradável e também prejudicam à desinfecção 

das águas cinzas, ajudando na proliferação dos microrganismos. 

 

Tabela 11: Parâmetros dos compostos orgânicos nas águas cinzas 

Local 
Fonte de água 

cinza 

DBO 

(mg/l) 

DQO 

(mg/l) 

Referência 

EUA 

Chuveiro/ Banheira 76-200 100-424 

Eriksson et al. 

(2002) 

Lava roupas 48-380 12,8-725 

Pia de cozinha/ Lava 

louça 
1040-1460 3,8-1380 

Austrália 

Banheiro 76-200 - Christova-Boal et 

al. (1996) apud 

Bazzarella (2005) Lavanderia 48-290 - 

Inglaterra 

Lavatório - 298 

Almeida et al. 

(1999) apud 

Bazzarella (2005) 

Chuveiro - 501 

Banheira - 210 

Máquina de lavar - 1815 

Pia de cozinha - 644 

Vitória - Espirito 

Santo 

Lavatório 158 5,6 

Bazzarella 

(2005) 

Chuveiro 109 3,4 

Tanque 299 10,3 

Máquina de lavar 58 3,6 

Pia de cozinha 250 13,7 

Fonte: Adaptado pelos autores, com base em Eriksson et al. (2002); Bazzarella (2005) e Eriksson et al. (2000) 

apud Bazzarella (2005). 

 

A Tabela 12 apresenta os valores de turbidez, sólidos totais (ST) e sólidos suspensos 

totais (SST) em cada atividade doméstica, em diferentes países. 
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Tabela 12: Características Físicas das Águas Cinzas 

Local 
Fonte de 

água cinza 
Turbidez (uT) ST (mg/l) SST (mg/l) Referência 

EUA 

Chuveiro 

/Banheira 

28-240 - 54-200 

Eriksson et 

al. (2002). 

Lava roupas 410-1340 - 120-280 

Pia de 

cozinha/ 

Lava-louças 

- - 235-2410 

Austrália 

Banheiro 60-240 - - 
Christova-

Boal et al. 

(1996) apud 

Bazzarella 

(2005). 
Lavanderia 50-210 - - 

Inglaterra 

Lavatório - - 181 

Almeida et 

al.(1999) 

apud 

Bazzarella 

(2005). 

Chuveiro - - 200 

Banheira - - 54 

Máquina de 

lavar 
- - 165 

Pia de 

cozinha 
- - 235 

Vitória –

Espirito Santo 

Lavatório 158 500 146 

Bazzarella 

(2005) 

Chuveiro 109 437 103 

Tanque 299 1862 221 

Máquina de 

lavar 
58 1004 53 

Pia de 

cozinha 
250 2160 336 

Fonte: Adaptado pelos autores, com base em Eriksson et al. (2002); Bazzarella (2005) e Eriksson et al. (2000) 

apud Bazzarella (2005). 
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Na Tabela 12 pode-se observar que o efluente da pia da cozinha e da lavanderia 

apresentam as maiores concentrações de turbidez e sólidos suspensos totais. Já os sólidos totais 

são mais encontrados na pia da cozinha. 

Outros parâmetros físicos relevantes são a cor e a temperatura. As altas temperaturas 

propiciam o crescimento microbiano. Contudo Gunther (2000) apud May (2009) relatou que 

na Suécia ocorriam problemas como ineficiência da atividade biológicas e a diminuição do 

potencial de queda da condutividade do efluente, devido às baixas temperaturas da água nas 

estações de tratamento terciário.  

 Segundo Nolde (1996) apud Rapoport (2004), a composição da água cinza pode variar, 

e isto deve ser levado em conta na coleta. Na literatura a faixa de turbidez é ampla, variando de 

37 a 328 uT.  

 

3.2.4) Características Biológicas da Água Cinza 

Os microrganismos patogênicos são bastante preocupantes à saúde, por causarem 

doenças às pessoas e contaminações ao meio ambiente. Embora a água cinza não receba 

contribuição dos vasos sanitários, de onde vem grande parte dos microrganismos patogênicos, 

outras atividades como lavar as mãos ou lavar roupas contaminadas podem acabar carreando 

esses agentes para as águas cinzas. Os microrganismos patogênicos presentes nas águas cinzas 

são: os vírus, bactérias protozoários e helmintos (MAY, 2009). 

As bactérias são usadas como indicadores de contaminação nas águas. Visto que são 

fáceis de detectar devido a sua grande quantidade no esgoto, estão contidos nas fezes de 

humanos e animais e também demostra uma certa resistência, bem como os outros patógenos 

demostram (BORGES, 2003 e MAY, 2009).  

De acordo com Rose et al. (2002) apud Bazzarella (2005), as concentrações de 

coliformes termotolerantes aumentam muito durante as primeiras 48 horas de estocagem, mas 

depois se estabilizam por 12 dias. 

As concentrações de coliformes fecais nas águas cinzas variam muito com a presença 

de animais e/ou crianças nas residências. Uma vez que crianças e animais se sujam mais, 

acabam transmitindo uma grande quantidade de coliformes totais, o que provoca um aumento 

de sua concentração nas águas cinzas. A Tabela 13 mostra a concentração de coliformes totais 
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nas águas cinzas em locais com crianças, com animais e sem crianças e sem animais (FIORI et 

al., 2006). 

Tabela 13: Variação nas concentrações biológicas promovidas por crianças e animais. 

Parâmetros Com crianças Com animais 
Sem animais e sem 

crianças 

Coli Total (NMP/100ml) 6,40x105 5,92x106 5,39x106 

Contagem de Bactérias 4,43x105 2,33x105 2,92x106 

Fonte: Fiori et al. (2006). 

 

As águas cinzas provenientes do banheiro são as menos contaminadas, suas 

concentrações de coliformes termotolerantes estão por volta de 104 a 106 UFC/100ml 

(RAPOPORT, 2004). Entretanto, as águas cinzas da cozinha são as mais contaminadas, por 

conterem contaminantes, já mencionados, que afetam o solo quando descartados de forma 

inadequada e por serem difíceis de remover da água cinza (RAPOPORT, 2004; REBÊLO, 

2011). A tabela 14 apresenta valores máximos e mínimos de bactérias encontradas nas águas 

cinzas (MAY, 2009). 

Tabela 14: Variação das concentrações de bactérias em diferentes atividades. 

Bactéria 
Origem das Águas 

Cinzas 
Valores Máximos e Mínimos encontrados 

Coliformes termotolerantes 

Pia da cozinha 

1,3x105 - 2,5x108 por 100 mL 

Coliformes totais 9,4x104 - 3,8x108 por 100mL 

Estreptoccus fecal 5,150 - 5,5x108 por 100 mL 

Coliformes termotolerantes 

Lavagem de roupas 

9x104-1,6x104 por 100mL 

Coliformes totais 5,6x105-8,9x105 por 100 mL 

Estreptoccus fecal 1x106-1,3x106 por 100 mL 

Fonte: Eriksson (2002). 
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3.2.4.1) Bactérias 

As bactérias têm maior grau de presença no esgoto. São contraídas quando há ingestão 

de água ou alimentos contaminados, contato com mãos sujas, principalmente contato com a 

boca, entre outros. As doenças causadas por esses microrganismos são infecções intestinais e 

gastroenterites, ou até mais graves como tuberculose e leptospirose. Na Tabela 15 estão as 

principais bactérias e doenças causadas por elas (BORGES, 2003). 

 

Tabela 15: Possíveis bactérias contidas nas águas cinza e suas doenças. 

Bactérias Doenças 

Salmonela sp Salmonelose, febre tifóide 

Shigelia sp Desinteria bacilar 

Yersinia sp Gastroenterite aguda 

Vibrio cholerae sp Cólera 

Campylobacter jejuni Gastroenterite 

Escherichia coli Gastroenterite 

Fonte: EPA (1992) apud Borges (2003). 

 

3.2.4.2) Protozoários e Helmintos 

Estes microrganismos também são encontrados no esgoto. Suas formas de contágio são 

pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Podem provocar infecções intestinais, 

gastroenterite e doenças específicas. Estes parasitas podem suportar concentrações de cloro de 

50 a 100 mg/l durante 10 minutos, ou seja, são muito difíceis de serem eliminados por processos 

de desinfecção. Na Tabela 16 estão os principais protozoários e helmintos e as doenças causadas 

por eles (BORGES, 2003). 

3.2.4.3) Vírus 

Os vírus também apresentam alta resistência aos processos de desinfecção. Eles se 

escondem em partículas coloidais o que acaba por impedir a ação dos agentes desinfetantes. 

Causam doenças como resfriados ou até mesmo varíola. Na Tabela 17 estão os principais vírus 

e as doenças causadas por eles (BORGES, 2003).   
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Tabela 16: Possíveis protozoários e helmintos contidos nas águas cinzas e suas doenças. 

Protozoários Doenças 

Cryptosporidium sp. Gastroenterite 

Entamoeba histolytica Enterite aguda 

Giárdia lamblia Giardiase 

Balantidium coli Diarréia e Desinteria 

Toxoplasma gondii Toxoplasmose 

Helmintos Doenças 

Ascaris lumbricoides 
Distúrbios digestivos e nutricionais, dores 

abdominais, vômito 

Ascaris suum Dores no peito, tosse e febre 

Trichuris trichiura Dores abdominais, diarréia e anemia, perda de peso 

Toxocara canis 
Febre, desconforto abdominal, dores musculares, 

sistomas neurológicos 

Taenia saginata 
Nervosismo, insônia, anorexia, dores abdominais, 

distúrbios digestivos 

Taenia solium Nervosismo, insônia, anorexia, dores abdominais 

Necator americanus Doença de Hookworm 

Hymenolepis nana Teníase 

Fonte: EPA (1992) apud Borges (2003). 

Tabela 17: Possíveis vírus contidos nas águas cinzas e suas doenças.  

Vírus Doenças 

Vírus de Hepatite A Hepatite infecciosa 

Rotavírus Gastroenterite aguda e diarréia grave 

Enterovírus Febre aftosa 

Poliovírus Poliomelite 

Coxsackevírus 
Meningite, paralisia, encefalite, febre, sintomas parecidos 

com gripe 

Ecovírus 
Meningite, paralisia, encefalite, febre, sintomas parecidos 

com gripe 

Reovírus Infecções respiratórias, gastroenteritis 

Astrovírus Gastroenterite epidêmica 

Calicivírus Gastroenterite epidêmica 

Fonte: EPA (1992) apud Borges (2003).
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CAPÍTULO IV – EMPREGO DO SISTEMA DE WETLANDS PARA 

TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

 

A primeira tentativa da possibilidade de tratamento de efluentes através de wetlands foi 

feita por Käthe Seidel na Alemanha, no início dos anos 1950. A princípio, wetlands eram 

utilizados apenas para o tratamento de águas residuais domesticas e municipais. No final dos 

anos 1960, wetlands construídos já vinham sendo utilizados amplamente em larga escala para 

o tratamento de esgoto doméstico, águas residuais provenientes de atividades de agricultura e 

pecuária, efluentes industriais, drenagem de minas, lixiviados de aterros, escoamento 

superficial urbano e águas de rios poluídos. Com o sistema semelhante ao de um pântano, os 

wetlands se utilizam basicamente de uma vegetação pantanosa, uma comunidade microbiana e 

estrato de solo (ou ainda areia e cascalho) para a remoção dos poluentes do efluente a ser 

tratado. Essa tecnologia foi desenvolvida de modo a operar em diversas condições climáticas 

como climas quentes e úmidos, climas frios e áridos e, principalmente, climas tropicais (WU, 

S. et al., 2014). 

Desde sua construção em larga escala no fim dos anos 60, acredita-se que hoje existam 

mais de 50000 sistemas empregando wetlands na Europa e mais de 10000 na América do Norte 

(KADLEC & KNIGHT, 1996; VYMAZAL, 2011; YAN e XU, 2014). Wetlands construídos 

são uma alternativa promissora para o tratamento de águas residuais em países em 

desenvolvimento. 

Diversos estudos se concentram no design, desenvolvimento e performance de wetlands 

construídos, reportando as características necessárias para que cada planta possa ser eficaz em 

remover determinados tipos de poluentes. Entretanto, a performance e operação do tratamento 

a longo prazo ainda é um desafio. Pois, por um lado, o tipo de vegetação utilizada juntamente 

com o tipo de solo escolhido para a planta, serão os fatores mais relevantes para a eficiência de 

remoção dos poluentes, visto que esses componentes biológicos irão determinar o tipo de 

contaminante a ser removido primariamente (ARIAS et al., 2001). Por outro lado, a 

performance de tratamento depende de parâmetros ótimos de operação, como profundidade da 

água, tempo de retenção e da carga hidráulica, modo de abastecimento, projeto da planta, entre 

outros parâmetros, que podem resultar em variações na eficiência de remoção de contaminantes 

de acordo com esses estudos (KADLEC & KNIGHT, 1996; WU, S. et al., 2014). 
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Adicionalmente, diversos processos de remoção de poluentes, como sedimentação, 

filtração, precipitação, adsorção, absorção das plantas e alguns processos macrobióticos, são 

geralmente influenciados por fatores externos e internos e também por condições ambientais, 

como temperatura, disponibilidade de oxigênio e gás carbônico, pH e potencial redox presente 

nos wetlands construídos (CALHEIROS et al., 2009; CHEN et al., 2011; SAEED e SUN, 2012; 

MENG et al., 2014). 

Comparando wetlands com métodos convencionais de tratamento de efluentes, estudos 

apontam que, em se tratando de construção e operação, plantas wetlands construídas oferecem 

uma vantagem sobre as plantas convencionais de tratamento de efluentes, por ser uma 

tecnologia simples, com baixos custos operacionais e de manutenção, sendo mais acessível 

economicamente (ZHANG et al., 2012; WU, S. et al., 2014). Em relação ao gasto energético, 

wetlands construídos também levam vantagem sobre as plantas convencionais de tratamento de 

água. Mas, quando o assunto é espaço necessário para a construção da planta, wetlands 

construídos ficam em desvantagem por requererem enormes áreas para sua construção, fazendo 

com que isso seja um fator limitante para sua implementação, principalmente em regiões onde 

há uma elevada densidade populacional. 

 

4.1) Definição e classificação dos Wetlands  

Em 1950, o alemão Kathe Seidel realizou o primeiro experimento para tratamento de 

esgoto utilizando Wetland construído (VYMAZAL, 2010). Um sistema baseado nos mangues, 

alagados, pântanos, cuja principal característica é estar alagado. O Wetland associado a 

diferentes tecnologias tem o objetivo de modificar a qualidade da água sem precisar usar 

químicos no processo, mas, sim, usando plantas para melhorar a qualidade da água. 

O wetland construído requer uma grande área para adsorção no solo e plantas e para a 

existência de regiões anaeróbicas e aeróbicas, um grande tempo de retenção hidráulica, e existe 

o risco de colmatação, que pode ser evitada pela recirculação da água. Contudo, seu custo de 

implantação é baixo, exige pouca demanda técnica para operação, baixo gasto de energia, 

produz biomassa, recicla nutrientes e a quantidade de carga no sistema é altamente flexível 

(MELO & LINDNER, 2013). 
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Os wetlands possuem três tipos de classificação, uma delas é pela vegetação, se é 

emergente, flutuante ou submersa; outra pela hidrografia, se flui água superfície ou apenas no 

subsolo; e outra pelo  fluxo do efluente, se é vertical ou horizontal. 

Os wetlands construídos exploram os ciclos biogeoquímicos existentes nos mangues 

para tratamento de esgotos. Esses sistemas são eficazes na remoção de nitrogênio, fósforo, 

metais pesados, matéria orgânica e apresentam considerável redução de microorganismos 

(BEGOSSO, 2009). 

Os wetlands são compostos por um leito artificial, que é constituído de materiais porosos 

de alta condutividade hidráulica, geralmente areia ou brita, que serve de suporte para a planta. 

As raízes das plantas se intercalam formando um biofilme que viabiliza a degradação de uma 

fração da matéria orgânica em solução, além disso, promove sua remoção por meio de 

sedimentação, filtração, sorção, absorção pelas raízes, decomposição microbiológica e 

transformações do nitrogênio (XU et al., 2010). 

A fim de manter o sistema em sua melhor eficiência, o dimensionamento adequado não 

é o único fator fundamental. O wetland precisa que o material do leito filtrante, tenha um pré-

tratamento, para tirar os sólidos mais grosseiros, e uma periodicidade de manutenção. É de 

extrema necessidade a manutenção das unidades de pré-tratamento para evitar a má distribuição 

do afluente, formando caminhos preferenciais e, com isso, resultando na redução do 

desempenho do sistema (BEGOSSO, 2009). Também é aconselhável remover a cobertura 

vegetal com uma certa periodicidade, para aumentar a eficiência na remoção de nitrogênio e 

evitar a volta dele para o sistema como nitrogênio orgânico. 

O funcionamento dos wetlands são prejudicados quando a temperatura, pH e oxigênio 

dissolvido não são favoráveis para o sistema. As baixas temperaturas murcham as plantas, 

geralmente isto prejudica o escoamento superficial, reduzindo a purificação das águas residuais. 

Em contrapartida, os wetlands de escoamento subsuperficial apresentam uma melhor 

purificação, pois é menos afetado pelas condições climáticas (XU et al., 2010). O wetland 

construído também apresenta excelentes resultados em áreas com clima tropical, em razão da 

elevada temperatura potencializar a evapotranspiração e aumentar a atividade microbiológica 

(BEGOSSO, 2009). O pH interfere na capacidade de retenção dos metais no solo e sedimentos, 

que geralmente é mais eficiente em pH acima de 6,5. Quando em pH abaixo de 6,5 e em meio 

anaeróbico, ocorre a solubilização de alguns metais. A precipitação de fósforo e também 

influenciada pelo pH.  
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4.2) Modelos de Wetlands  

4.2.1) Wetlands com plantas flutuantes 

Os sistemas são projetados utilizando-se plantas aquáticas (macrófitas) presas em 

substratos como areia, cascalho ou algum material inerte. Os poluentes serão removidos através 

de uma sucessão de processos químicos, físicos e biológicos, promovidos pela vegetação, solo 

e microrganismos presentes no sistema, através de filtrações e depuração de matéria orgânica 

pelos microrganismos (NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE, 1976). 

As macrófitas utilizadas podem ser de dois tipos: macrófitas aquáticas flutuantes ou 

macrófitas aquáticas emergentes.  

As macrófitas flutuantes formam um grupo com diversas espécies de plantas, sendo a 

espécie mais comumente utilizada a Eicchornia crassipes, conhecida no Brasil como aguapé. 

Essa planta é utilizada devido à sua capacidade de suportar bem águas muito contaminadas, 

com elevadas variações de nutrientes, pH, metais pesados e variação de temperatura. Essas 

plantas possuem características que permitem sua rápida reprodução em regiões tropicais, o que 

pode causar sérios problemas de bloqueamento de rios (NATIONAL ACADEMY OF 

SCIENCE, 1976). Esse tipo de vegetação pode ser aplicado em sistemas terciários de remoção 

de nutrientes como fósforo, nitrogênio da biomassa de plantas, degradando matéria orgânica e 

reduzindo consequentemente a DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) e a DQO (Demanda 

Química de Oxigênio) (SALATI, 2006). 

A remoção de sólidos que se encontram em suspensão ocorre por sedimentação ou por 

adsorção pelo sistema radicular da planta em questão. A aguapé é bastante eficaz na diminuição 

da DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) devido a sua capacidade de transportar oxigênio 

do sistema foliar para a rizosfera (DEBUSK et al., 1989). 

Os sistemas envolvendo plantas flutuantes são vantajosos devido a seu baixo custo de 

implantação e manutenção, alta eficiência de melhoria nos parâmetros do efluente tratado, alta 

produção de biomassa, que pode ser posteriormente vendida ou utilizada como energia 

(SALATI, 2006).  

Em seguida, na figura 4, é possível observar um sistema de wetlands em que se utilizam 

macrófitas aquáticas flutuantes: 
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Figura 4: Esquema de um sistema com macrófitas flutuantes 

 

Fonte: Salati (2006) 

4.2.2) Wetlands com macrófitas fixas submersas 

Nesse tipo de sistema, a vegetação aquática fica completamente submersa, podendo 

absorver os nutrientes presentes nos corpos hídricos. Entretanto, esse tipo de vegetação só se 

desenvolve em ambiente oxigenado, dessa forma, esse tipo de sistema não é recomendado para 

o tratamento primário de esgoto. Essa técnica mostrou um enorme potencial no tratamento de 

águas de esgoto após o tratamento secundário, visto que, ocorre o desenvolvimento de oxigênio 

durante os processos primário e secundário do esgoto, elevando as taxas de oxigênio no 

efluente, possibilitando a mineralização da matéria orgânica (BISHOP e EIGMY, 1989).  

A figura 5 mostra uma representação de um sistema de wetlands utilizando macrófitas 

submersas: 

Figura 5: Esquema de um sistema com macrófitas fixas submersas 

Fonte: Salati (2006).  

 

4.2.3) Sistema de wetlands com solos filtrantes 

São sistemas compostos por camadas de brita, pedrisco e solo cultivado com arroz. O 

funcionamento dos solos filtrantes se dá pela sua ação como filtro mecânico, físico-químico e 

biológico. A ação de cada um desses mecanismos de filtração ocorrerá de maneiras distintas 

(SALATI, 2006). 

- ação mecânica: retenção de sólidos. Esta ação está correlacionada ao tipo de solo, sua 

granulometria e composição; 
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- ação físico-química: retenção de cátions e ânions. Sua eficácia dependerá da 

capacidade de troca iônica do solo; 

- ação biológica: ação dos microrganismos existentes no solo sobre os microrganismos 

presente no efluente. 

Para um sistema de wetlands com solos filtrantes, os solos devem possuir características 

muito bem definidas de modo a garantir uma elevada eficiência, tais como: elevado coeficiente 

de condutividade hidráulica e alta capacidade de troca iônica.  

Usualmente, recomenda-se utilizar o sistema de solo filtrante com fluxo ascendente para 

o tratamento (secundário ou terciário) de esgoto, de modo a diminuir os custos do tratamento 

primário e evitar o contato direto do efluente a ser tratado, reduzindo problemas com odores e 

insetos indesejados (SALATI, 2006).  

Abaixo na figura 6, observa-se um esquema de um sistema de wetland utilizando-se 

solos filtrantes: 

 

Figura 6: Esquema de um sistema de solos filtrantes. 

 

Fonte: Salati (2006).  

 

4.2.4) Wetlands com plantas emergentes 

Nesses tipos de wetlands, utilizam-se plantas que possuem seu sistema radicular preso 

ao sedimento. Os caules e folhas são parcialemte submersos. As espécies de macrófitas 

aquáticas emergentes são conhecidas como juncos e comumente as espécies Phragamites 

australis (Caniço-comum), Typha latifólia (Taboa), Heliconia psittacorum (Helicônia-

papagaio), Scirpus lacustres (Bunho), Brachiaria mutica (Capim Angola), Gladiolus 

hortulanus (Gladíolo, Palma), são as mais utilizadas em projetos de wetlands. Tais espécies são 

capazes de desenvolver em sedimentos inundados, devido aos grandes espaços internos capazes 
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de levar oxigênio para o sistema radicular (ARMSTRONG et al, 1991). Parte desse oxigênio 

pode sair do sistema radicular e ser transportado para a área em torno da rizosfera, criando um 

ambiente propício para a oxidação dos sedimentos, levando a decomposição de matéria 

orgânica e crescimento de bactérias nitrificadoras (SALATI, 2006).  

O wetland construído com plantas emergentes é o mais utilizado para tratamento de 

efluentes e um destes será dimensionado neste trabalho, bem como definidas as funções da sua 

vegetação e substrato. 

Para o tratamento de água utilizando esse tipo de vegetação, são utilizadas três diferentes 

técnicas: 

 

4.2.4.1) Wetlands com fluxo superficial: 

Neste sistema o efluente escorre pela superfície do solo, que apresenta condições 

adequadas para o crescimento das plantas. Em geral, são canais longos e de baixa profundidade, 

sendo variável a lâmina d’água (XU et al., 2010). 

O fluxo superficial apresenta uma alta eficiência na remoção da matéria orgânica, por 

meio da degradação biológica e decantação de partículas coloidais. Os sólidos suspensos são 

removidos por sedimentação e filtração através da vegetação. O nitrogênio é removido primeiro 

pela nitrificação, que ocorre na coluna d’água, e em seguida, pela desnitrificação, que acontece 

no lodo, e pela volatilização da amônia, em pH altos, durante a fotossíntese das algas 

(VYMAZAL, 2010).   

Neste modelo de fluxo a remoção do fósforo é baixa, devido ao limitado tempo de 

contato entre a água e o sedimento, o qual tem o papel de adsorver e precipitar o fósforo 

(VYMAZAL, 2010).   

A figura 7 mostra uma representação do sistema de wetlands mencionado: 

 

Figura 7: Esquema de um sistema com macrófitas emergentes com fluxo superficial. 

Fonte: Salati (2006). 
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4.2.4.2) Wetlands com fluxo sub-superficial horizontal 

Nesse tipo de sistema, o efluente é introduzido através de um canal de pedriscos, 

induzindo um fluxo horizontal em um lençol de pedras, onde foram cultivadas as plantas 

(BRIX, H., 1987).  

O lodo ou biofilme é um ambiente rico em gás carbônio, e também é onde ocorre o 

desenvolvimento dos microrganismos. Nesta região acontece a remoção da matéria orgânica 

via degradação microbiológica, principalmente. A área aeróbica se encontra ao redor das raízes, 

pois estas têm a função de transferir o oxigênio do ambiente para a parte submersa, porém o 

oxigênio dissolvido é muito limitado (VYMAZAL, 2010; BEGOSSO, 2009). 

Nesta concepção de sistema, os sólidos suspensos são eficientemente retirados por meio 

de sedimentação e filtração. Este mecanismo possuí uma excelente taxa de remoção do 

nitrogênio via desnitrificação. Já a remoção da amônia é muito limitada pela sua falta de 

oxigênio. A remoção do fósforo também é de baixa eficiência (VYMAZAL, 2013).  Na figura 

8, é mosttrada a ilustração desse tipo de sistema: 

 

Figura 8: Esquema de um sistema com macrófitas emergentes com fluxo sub-superficial 

horizontal. 

Fonte: Salati (2006)  

 

4.2.4.3) Wetlands construídos de fluxo sub-superficial vertical 

A água residuária é irrigada por toda a superfície do wetland construído, 

intermitentemente, e percola verticalmente através do substrato (VYMAZAL, 2010).   

Este tipo de escoamento proporciona ao sistema melhor oxigenação e condutividade 

hidráulica. Em resultado disso, apresenta boa eficácia na remoção de poluentes orgânicos via 

nitrificação, entretanto não são adequados para a desnitrificação. Também são eficientes na 

redução de sólidos suspensos e fósforo (VYMAZAL, 2010). A figura 9 mostra um esquema 

desse tipo de sistema. 
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Figura 9: Esquema de um sistema com macrófitas emergentes com fluxo sub-superficial 

vertical. 

 

Fonte: Salati (2006)  

 

4.2.5) Fluxos combinados 

Os wetlands construídos podem ser combinados, em associação em série e/ou paralelo 

de diferentes tipos de fluxos, a fim de alcançar uma alta eficiência no tratamento, usando as 

vantagens de cada sistema. O tipo de combinação depende do efluente que vai se tratar. Por 

exemplo, nos sistemas de fluxo vertical seguido por fluxo horizontal, o objetivo é ter uma alta 

nitrificação nos WC-FV (Wetlands Construídos com Fluxo Vertical) e uma boa desnitrificação 

nos WC-FH (Wetlands Construídos com Fluxo Horizontal). No entanto, nos sistemas FH-FV 

(Fluxo Horizontal seguido de Fluxo Vertical), a finalidade é a remoção da DBO no sistema 

horizontal, para não interferir com a nitrificação no sistema vertical (BEGOSSO, 2009). 

O sistema FV-FH (Fluxo Vertical seguido de Fluxo Horizontal) foi desenvolvido por 

Seidel no final de 1950, mas seu uso era muito limitado. Em 1980, este sistema hibrido foi 

construído na França e Reino Unido. Vários países operam com FV-FH especialmente quando 

desejam remover amônia e nitrogênio total. Além de ser utilizado em esgotos, os wetlands 

híbridos são requeridos em outros tratamentos de água, como por exemplo, tratamento de 

chorume, agricultura ou agropecuária (VYMAZAL, 2010). A figura 10 encontrada abaixo, 

mostra o esquema para um sistema com macrófitas emergentes com fluxo vertical: 

 

Figura 10: Esquema de um sistema com macrófitas emergentes com fluxo vertical. 

Fonte: Salati (2006) 
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4.3) Vegetação 

A vegetação possui um papel secundário: o de criar uma paisagem agradável e 

harmoniosa, o que faz com que esse tipo de sistemas seja amplamente implementado em espaço 

residenciais. Em relação ao tratamento de água, a espécie da planta escolhida irá influenciar no 

tratamento e na performance do sistema de wetlands, podendo interferir diretamente na 

comunidade microbiana, na atividade desses micro-organismos, sua população, na capacidade 

de fixação, na liberação de oxigênio e no processo de filtração (VALIPOUR et al., 2014). 

As plantas ajudam a filtrar sólidos em suspensão contido no efluente, enquanto que o 

tempo de retenção possui um papel significativo na eficiência de sólidos removidos. Nutrientes, 

como nitrogênio e fósforo, e outras impurezas são removidos pelas plantas através de sua 

epiderme e de vasos vasculares presentes nas raízes e são carregados até a parte superior da 

planta (VALIPOUR et al., 2014).  

A eficiência de absorção irá diferir dependendo da configuração do sistema utilizado, 

da concentração dos poluentes do efluente e também das condições ambientais. A 

evapotranspiração desempenha um papel adicional, aumentando o tempo de retenção hidráulico 

no sistema de wetlands. Adicionalmente, a idade da planta terá influência na sua atividade 

fisiológica, uma vez que raízes de plantas mais novas são capazes de absorver impurezas e 

liberar oxigênio com maior facilidade do que plantas mais velhas (HEERS, 2006). 

Com o objetivo de obter o melhor meio de tratamento algumas características da 

vegetação precisam ser selecionadas. As espécies utilizadas nos wetlands devem ser perenes, 

ter alta resistência ao excesso de água e a ambientes eutrofizados, ter ótima proliferação e 

crescimento rápido, apresentar praticidade na colheita e manejo e, o essencial, ter alta 

capacidade de remoção de nutrientes e poluentes (XU et al., 2010).  

A vegetação apresenta as seguintes funções nos wetlands:  

- propiciar maior retenção de sólidos, o que melhora a distribuição e reduz a velocidade 

do escoamento do efluente, resultando ainda em uma sedimentação dos sólidos mais eficiente 

e em um maior tempo de contato entre a água residual e as raízes; 

- facilitar as trocas gasosas no meio, o que auxilia na degradação da matéria orgânica e 

transformação de nutrientes; 

- absorver os nutrientes e poluentes; 

- servir como meio de suporte para o crescimento de microrganismos; 
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- liberar compostos que ajudam no desenvolvimento dos microrganismos; 

- remover os patógenos; 

- promover a desnitrificação; 

- e ainda garante um habitat para os animais e uma adorável paisagem (XU et al., 2010). 

 

Zanella apresenta, em um dos seus estudos feitos em 2008, o sucesso da utilização de 

espécies ornamentais em wetlands construídos. Entre as espécies com seus nomes populares 

estão: Zantedeschia aethiopica, copo de leite; Cyperus papyrus, papiro; Alpinia purpurata, 

alpínia; Zingiber spectabile, gengibre ornamental; Neomarica caerulea, falsa íris; Canna x 

generalis, biri; entre outras.  

 

4.4) Substrato 

A escolha do substrato é o parâmetro mais crítico na hora de projetar um wetland, pois 

o mesmo é responsável por criar um ambiente favorável para o desenvolvimento da vegetação 

e permitir o movimento do efluente (KADLEC & KNIGHT, 1996). Tanto a composição 

química quanto parâmetros físicos: como a distribuição do tamanho dos grãos, os espaços 

intersticiais, efeitos provenientes do tamanho dos grãos e o coeficiente de permeabilidade, 

podem influenciar na performance do tratamento (TALENO, 2012). Adicionalmente, a 

capacidade de sorção do substrato possui um papel importante na absorção dos diversos 

poluentes. Portanto, selecionar substratos adequados para cada tipo de tratamento é um aspecto 

importante do projeto.  

A seleção de substratos se baseia na permeabilidade hidráulica e na capacidade de 

adsorver poluentes, pois o substrato irá determinar as condições de hidráulica e de difusão da 

água residual e dos gases presentes no processo de tratamento, bem como ajudará a estabilizar 

as bactérias e o desenvolvimento das bactérias úteis ao tratamento do efluente (XU et al., 2010). 

Baixas condutividades hidráulicas resultam em sistemas obstruídos, diminuindo a efetividade 

do sistema e baixas capacidades de adsorver poluentes resultaria em um maior tempo de 

retenção dos wetlands.  

A camada suporte precisa apresentar algumas propriedades, que são permeabilidade, 

sustentação das plantas adultas, favorecimento ao desenvolvimento das raízes, neutralidade, 

apresentar eficiência na filtração e facilidade de aquisição e manejo.  

Todas essas características auxiliam na eficiência do escoamento, crescimento das 
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plantas e raízes, na filtração, na degradação da matéria orgânica e evitam a contaminação do 

efluente (XU et al., 2010). Além do mais, o substrato deve ser disposto sobre uma camada 

impermeável, para que não ocorra a contaminação do solo e do lençol freático. 

Diversos estudos foram conduzidos de modo a selecionar substratos para wetlands 

baseando-se na maior eficiência em remoção de fósforo, amônia, nitrogênio, matéria orgânica 

e fosfato e do efluente. 

A tabela 18 mostra o substrato que deve ser utilizado para remoção do contaminante 

desejado. 

Tabela 18: Tipos de substratos e os contaminantes que são removidos 

Substrato Tipo de contaminante a ser eliminado 

Cascalho1 Fósforo 

Areia1 Fósforo 

Argila Fósforo 

Calcita1 Fósforo 

Cinzas Volantes1 Fósforo 

Marmore1 Fósforo 

Vermiculita1 Fósforo 

Escoria1 Fósforo 

Bentonite1 Fósforo 

Dolomite1 Fósforo 

Calcario1 Fósforo 

Concha1 Fósforo 

Zeolitas1 Fósforo 

Wollastonita1 Fósforo 

Carvão Ativado1 Fósforo 

Zeolitas Naturais Amônia 

Lodo de Alumínio2 Nitrogênio e matéria orgânica 

Turfa2 Nitrogênio e matéria organica 

Casca de arroz2 Nitrogênio e matéria orgânica 

Adubo2 Nitrogênio e matéria orgânica 

Mistura de substratos3 Fosfato 

Fonte: (1) SAEED & SUN (2012); (2) COPCIA et al. (2010); (3) PROCHASKA & ZOUBOULIS (2006) 
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O substrato pode remover poluentes da água por adsorção, precipitação, troca e 

complexação. A capacidade de adsorção varia para cada substrato e a capacidade de sorção 

depende primariamente do conteúdo do substrato, podendo ainda influenciar na hidráulica e na 

carga de poluentes. 

A capacidade de adsorção de diferentes substratos na remoção de amônio nos wetlands 

foi investigada por Huang et al (2012), e os resultados mostraram que o cálculo máximo de 

adsorção de amônio da zeólita (11,6 g/kg) foi significantemente maior que a da pedra vulcânica 

(0,21g/kg). A capacidade de adsorção em substratos combinados é maior que em um substrato 

único. O aumento da proporção do granito decomposto na mistura do substrato pode melhorar 

a capacidade de sorção do fósforo consideravelmente, pois nele existe em abundância de ferro 

e alumínio em estado amorfo. A mistura de substratos também é amplamente utilizada no 

tratamento de efluentes com baixas concentrações de nutrientes (LI et al., 2011)  

 

4.5) Microoganismos 

Os micro-organismos (bactérias, fungos, algas, etc.) possuem o papel de transformação 

e mineralização dos nutrientes e compostos orgânicos presentes nos wetlands. A biodegradação 

de matéria orgânica em wetlands, se dá com o uso de bactérias anaeróbicas/aeróbicas, sendo 

elas facultativas ou não, sendo que o uso da respiração aeróbica mostra-se mais eficiente para 

a remoção de poluentes orgânicos. (VALIPOUR et al., 2014). 

O processo biológico responsável pela maior eficiência na eliminação de nitrogênio em 

sistemas de wetlands construídos são: amonificação, nitrificação e desnitrificação. Entretanto, 

a eficiência de remoção do nitrogênio é atribuída a quantidade de oxigênio dissolvido 

disponível para esses processos, a forma das cadeias carbônicas e a quantidade de nitrogênio 

presente no efluente a ser tratado (CIRIA et al., 2005).  
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CAPÍTULO V – A CONSTRUCAO DE WETLANDS E SEU USO O 

TRATAMENTO DE REJEITOS INDUSTRIAIS 

 

5.1) Sistemas de wetlands construídos 

Wetlands construídos são projetados e construídos de modo a simular um wetland 

natural para o tratamento de efluentes. Esses sistemas são compostos basicamente por 

vegetação, substratos, solo, microrganismos e água, utilizando complexos processos que 

envolvem mecanismos físicos, químicos e biológicos para a remoção dos contaminantes e 

melhorar a qualidade da água (VYMAZAL, 2011; SAEED & SUN, 2012).  

 

Os sistemas de wetlands podem ser construídos de diferentes maneiras, dependendo da 

finalidade do projeto, sendo possível combinar de diferentes sistemas de wetlands para o 

tratamento desses efluentes. Esse tipo de combinação é conhecido como wetlands construídos 

híbridos. O design consiste basicamente em um sistema de dois estágios onde diferentes 

modelos de wetlands construídos são postos em série, como por exemplo wetlands em fluxo 

vertical seguido de um wetlands em fluxo horizontal e vice-versa, wetlands em fluxo vertical 

combinado com fluxo superficial, entre outras possibilidades (VYMAZAL, 2011). 

Adicionalmente, wetlands construídos em multi-estágios (mais de três estágios) também vem 

sendo empregados ultimamente (KADLEC & KNIGHT, 1996).  

 

5.1.1) Wetlands construídos com Fluxo Superficial  

Esse tipo de sistema é composto por bacias ou canais com solo ou um meio de cultivo 

que possibilite o enraizamento da vegetação, buscado seguir o comportamento observado em 

wetlands naturais, onde a água flui horizontalmente acima do solo, ficando exposta para a 

atmosfera (VALIPOUR et al., 2014). 

Esse tipo de wetlands possui maior eficiência na remoção de sólidos em suspensão e 

matéria orgânica quando comparando com remoção de nitrogênio e fósforo (KADLEC & 

KNIGHT, 1996).  Entretanto, sua performance de tratamento fica restrita em regiões com baixas 

temperaturas (VYMAZAL, 2011). 

Os mecanismos mais eficientes na remoção de sólidos utilizados nesse tipo de sistema 

são: sedimentação, filtração, agregação e adesão. Enquanto as partículas maiores e mais pesadas 

irão se acomodar na entrada do sistema, as partículas menores irão fluir por todo o leito antes 
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de se acomodarem no fundo do wetland. A vegetação do wetland irá promover um aumento na 

sedimentação, através da redução da mistura na coluna de água. Wetlands construídos com 

fluxos superficiais possuem zonas aeradas, especialmente perto da superfície da água, por conta 

da difusão atmosférica. A degradação da biomassa promove uma fonte de carbono para a 

desnitrificação, mas a degradação da biomassa compete com a nitrificação por fonte de 

oxigênio. Baixas temperaturas aumentam a solubilização de oxigênio em água, mas diminuem 

a atividade microbiana (KADLEC & KNIGHT, 1996). 

As vantagens desse tipo de sistema incluem: desenho simples, fácil construção e baixo 

custo de manutenção e operação. Esses sistemas permitem que sejam utilizados efluentes com 

elevados níveis de sólidos em suspensão, no entanto, esse modelo de wetlands possui uma 

menor taxa de remoção de poluentes por unidade de volume.  

Dessa forma, eles requerem maior espaço para a construção, fazendo com que o seu 

projeto se torne muito caro e mais complexo. Odores e insetos são também problemas gerados 

por esse tipo de wetland, devido ao livre fluxo do efluente na superfície do leito e da baixa 

eficiência do tratamento. Todas essas implicações levam ao limitado uso de wetlands com fluxo 

superficial para o tratamento de água.  

 

5.1.2) Wetlands construídos com Fluxo Subsuperficial  

Nesse tipo de sistema, o efluente pode fluir tanto horizontal quanto verticalmente através 

do substrato que auxilia no crescimento da vegetação, dependendo da direção do fluxo. 

Wetlands construídos com fluxo subsuperficial (FSS) podem ser divididos entre fluxo vertical 

(FV) e fluxo horizontal (FH).  

Na maioria dos sistemas, utilizam-se fluxos horizontais, entretanto, algumas vezes a 

utilização de um fluxo vertical pode ser uma opção a ser considerada. Enquanto no fluxo 

horizontal o efluente essencialmente flui através do solo, no fluxo vertical o efluente é 

despejado na superfície do solo, penetrando verticalmente através do mesmo (TEE et al., 2012). 

Em casos nos quais se optou por utilizar o fluxo vertical, a alimentação pode ser realizada por 

cima ou por baixo do leito do wetland. É preferível realizar a alimentação do efluente por baixo 

do leito, pois dessa forma a transferência de oxigênio será mais efetiva, favorecendo assim as 

condições aeróbicas, resultando numa maior eliminação de poluentes (ZHAO et al., 2011).  

Esses tipos de wetlands são bastante eficientes na remoção de matéria orgânica, sólidos 

suspensos, micropoluentes e metais e pesados e também são menos sensíveis a baixas 

temperaturas. No entanto, a remoção de nitrogênio em wetlands construídos subsuperficiais 
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dependem da disponibilidade de oxigênio e carbono disponível na água (BABATUNDE et al., 

2010). 

Acredita-se que wetlands com fluxos subsuperficiais possuam mais vantagens que os 

wetlands com fluxos superficiais. Em wetlands com fluxos subsuperficiais, a matriz do solo 

promove uma área superficial onde os micro-organismos podem agir, fazendo com que o 

tratamento seja rápido e menos espaço seja requerido quando comparado a wetlands com fluxos 

superficiais. No entanto, considerando o tempo de vida de wetlands construídos, devido ao 

entupimento por substrato, wetlands construídos com fluxos subsuperficiais normalmente 

possuem um tempo de vida inferior aos wetlands construídos com fluxos superficiais que 

podem operar por mais de 10 anos.  

 

5.1.2.1) Wetlands construídos com Fluxo Subsuperficial Horizontal 

Em wetlands construídos com fluxo subsuperficial horizontal, o efluente é alimentado 

na entrada do leito e flui lentamente através dos poros presente no solo abaixo da superfície do 

leito em um curso horizontal até que o mesmo chegue a saída, onde será coletado. Durante sua 

passagem pelo leito, o efluente irá entrar em contanto com zonas aeróbicas e anaeróbicas. A 

zona aeróbica ocorre em volta das raízes e rizomas que liberam oxigênio no substrato (BRIX, 

1987; COOPER et al., 1996). 

A matéria orgânica nesses sistemas de wetlands é decomposta por processos tanto 

aeróbicos quanto anaeróbicos, assim como também é removida por sedimentação e filtração de 

particulados orgânicos. Devido ao pesado carregamento e a constante saturação do leito de 

filtração, o processo anaeróbico costuma prevalecer, enquanto que o processo aeróbico se 

restringe a áreas adjacentes às raízes e rizomas e à fina camada da superfície onde ocorre difusão 

de oxigênio com a atmosfera. Em sistemas com carregamentos mais leves, o oxigênio 

dissolvido pode ser carregado pelo fluxo do próprio efluente (VYMAZAL & KRÖPFELOVÁ, 

2008). 

Um dos primeiros mecanismos utilizados para a remoção e/ou retenção de sólidos 

suspensos em wetlands construídos com fluxo horizontal é a floculação e acomodação de 

particulados coloidais e supra coloidais.  Outros mecanismos efetivos para esses sistemas são 

sedimentação por gravidade, filtração e adsorção em filmes de biomassa. Nitrogênio é removido 

primariamente por nitrificação ou desnitrificação. Enquanto a nitrificação é limitada na 

ausência de oxigênio, condições anaeróbicas são favoráveis para a desnitrificação. Fósforo é 

removido por sorção e precipitação. No entanto, os materiais filtrantes usualmente usados, 
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como cascalhos, pedaços de rochas não possuem uma capacidade elevada de adsorção, dessa 

forma, para aumentar a remoção de fósforo, é necessário escolher materiais que possuam 

elevada capacidade de adsorção de fósforo. Tais materiais incluem minerais com grupos 

reativos de ferro, hidróxido de alumínio ou materiais calcários que podem promover a 

precipitação de fosfato de cálcio (VYMAZAL & KRÖPFELOVÁ, 2008). 

 

5.1.2.2) Wetlands construídos com Fluxo Subsuperficial Vertical 

Wetlands construídos com fluxo vertical constituem-se de um leito plano preenchido 

com areia e cascalho e coberto com plantas macrófitas, que possuem a função de manter a 

condutividade hidráulica do leito. Esses wetlands são alimentados com uma enorme quantidade 

de efluente, de modo que sua superfície fique alagada. O efluente então gradualmente percorre 

o leito abaixo e é coletada pela rede de drenagem localizada na base. O leito é drenado 

completamente, permitindo que ar entre e preencha os interstícios do leito. Esse tipo de 

drenagem permite que a transferência de oxigênio seja ótima, aumentando ainda a habilidade 

de nitrificação (COOPER et al., 1996).   

 

5.1.3) Wetlands construídos híbridos 

A maioria dos sistemas de wetlands híbridos derivam do sistema desenvolvido 

originalmente por Seidel no Instituto Max Planck em Krefeld, Alemanha (SEIDEL, 1965; 

SEIDEL, 1978). Consistindo em um sistema de dois estágios de vários wetlands com fluxo 

vertical em paralelo (leitos de filtração) seguindo por dois ou três wetlands com fluxo horizontal 

(leitos de eliminação) em série.  

Diversos tipos de wetlands construídos podem ser combinados de modo a atingir uma 

elevada eficiência de tratamento, especialmente no que diz respeito à eliminação de nitrogênio.  

Existe uma grande demanda em conseguir efluentes completamente nitrificados, porém o 

tratamento secundário utilizando fluxo horizontal não consegue atingir tal demanda devido à 

limitação na quantidade de oxigênio transferido. Sistemas com fluxo vertical possuem maior 

capacidade de transportar oxigênio, promovendo assim melhores condições para nitrificação. 

Entretanto, nos sistemas com fluxo vertical, quase não ocorre desnitrificação (VYMAZAL, 

2007). Assim sendo, existe um grande interesse em sistemas híbridos, também conhecidos 

como sistemas combinados. Sistemas híbridos abrangem sistemas compostos por sistemas com 

fluxos horizontais separados por estágios, entretanto, todos os tipos de wetlands construídos 
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podem ser combinados. Em sistemas híbridos, a principal vantagem é que os diversos sistemas 

podem ser combinados de modo que um complemente o outro (COOPER, 1999). 

 

5.2) Wetlands acoplados a outras tecnologias 

Apesar de apresentar uma alternativa confiável e adequada para o processo tratamento 

de efluentes, os wetlands possuem desvantagens que podem limitar sua aplicação e sua 

estabilidade a longo prazo. Dentre essas desvantagens, a mais preocupante é a obstrução do 

substrato quando wetlands são utilizados para tratar efluentes com elevados níveis de poluentes 

orgânicos (RUIZ et al., 2010). Além disso, wetlands construídos podem ter uma taxa de 

remoção de nitrogênio muito baixa, devido à baixa transferência de oxigênio ou ainda a 

pequenas quantidades de compostos orgânicos disponíveis, especialmente quando o efluente 

tratado contém elevadas taxas de nitrogênio (WU, S. et al., 2014).  

Sistemas de wetlands construídos, operando sem auxílio de nenhuma outra tecnologia 

podem em alguns casos, não serem capazes de atingir os requisitos necessários, mesmo com a 

implementação de melhorias em seu design, realização estratégias operacionais ou ainda a 

utilização de sistemas intensificados. Assim sendo, a combinação ou a integração de wetlands 

com outras tecnologias emergentes já existentes, como biorreatores com membrana, oxidação 

eletrônica, células combustível microbianas, etc. maximizando as vantagens do tratamento de 

efluentes aquáticos. Tais tecnologias provaram ser eficazes no tratamento de poluentes 

específicos e podem ser usadas no processo de recuperação de energia, embora essas 

tecnologias ainda possuam algumas limitações.  

 

5.2.1) Wetlands acoplado a biorreatores com membrana 

A tecnologia de biorreatores com membrana é caracterizada por sua alta eficiência e 

qualidade de tratamento, pois essa tecnologia realiza simultaneamente o tratamento biológico e 

a filtração do efluente. É utilizada para tratamentos avançados de água, em que se deseja 

recuperar e reusar a água (MUTAMIM et al., 2012). 

Biorreatores com membrana possuem a vantagem de remoção de sólidos em suspensão, 

enquanto ao mesmo tempo simplificam todo o processo de tratamento ao eliminar a necessidade 

de uma clarificação posterior (LIN et al., 2013).   

Apesar de biorreatores com membrana possuírem grande eficiência para remoção de 

DQO (Demanda Química de Oxigênio) e SST (Sólidos Suspensos Totais), esses sistemas 

podem não remover satisfatoriamente alguns nutrientes, principalmente quando são utilizados 
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materiais mais acessíveis como módulo da membrana, de forma a baratear o investimento 

(SHIN et al., 2005; KONG et al., 2013).  

A maior motivação para combinar wetlands construídos com biorreatores com 

membranas é obter uma operação de baixo custo, mas que, ao mesmo tempo, atinja as 

exigências de qualidade de tratamento de efluentes. Os biorreatores com membrana podem 

também ser utilizados como um estágio de pré-tratamento. O efluente passa pelo biorreator com 

membrana antes de passar de fato pelo wetland, protegendo o wetland de possíveis 

entupimentos e aumentando o seu tempo de vida.  

Kong et al. (2013) estudaram o desempenho de um biorreator com membrana de 

cerâmica incorporado a um wetland construído com fluxo vertical integrado para o tratamento 

de águas residuais domésticas. Eles obtiveram eficiências superiores a 90% para a remoção de 

DQO, nitrogênio total, fósforo total e turbidez. Entretanto, apenas cerca de 30% do DQO foi 

removido pelo biorreator com membrana, que por outro lado, contribuiu significantemente para 

a remoção de turbidez (cerca de 50%), protegendo o wetland de possíveis entupimentos. Devido 

à falta de condições especificas para a remoção de nitrogênio e fosforo, o biorreator com 

membrana possui uma limitada contribuição na remoção de nutrientes, enquanto que o wetland 

vertical utilizado contribuiu em cerca de 80% e 70% na remoção de nitrogênio total e fósforo 

total respectivamente. A figura 11 mostra um esquema de um biorreator com membrana 

acoplado a um wetland: 

 

Figura 11: Diagrama esquemático da combinação de um 

biorreator com membrana acoplado a um wetland 

 

Fonte: Liu et al (2015) 
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5.2.2) Wetlands combinado com processo anaeróbico 

As vantagens de se utilizar tecnologias anaeróbicas para o tratamento de efluentes em 

wetlands são: a produção de energia (biogás), sua facilidade operacional e a baixa produção em 

massa (SCHELLINKHOUT, JAKMA E FORERO, 1988; KHAN et al., 2011).  

Diferentes configurações de reatores anaeróbicos foram desenvolvidas ao longo dos 

anos, tais como: filtro anaeróbico, reator de leito fluidizado, reator anaeróbio de fluxo 

ascendente em cobertor de lodo, reator anaeróbio compartimentado, etc. Estudos mostraram 

que reatores anaeróbicos, principalmente o de fluxo ascendente em cobertor de lodo, pode 

remover cerca de 29-93% de DQO e 44-96% de SST, entretanto, a maioria desses reatores 

possuem insignificantes taxas de remoção de nitrogênio. Tais reatores ainda podem sofrer 

variações em seu desempenho de acordo com a oscilação da temperatura local (ÁLVAREZ, 

RUÍZ & SOTO, 2008).  

A combinação de reatores anaeróbicos e wetlands construídos tem-se mostrado um 

processo atraente para pequenas comunidades ou áreas rurais. Wetlands construídos utilizados 

como tratamento secundário podem garantir uma maior eficiência de tratamento, pois a 

significante redução de matéria orgânica e sólidos em suspensão no reator anaeróbico podem 

reduzir o risco de obstrução do leito do wetland. Por outro lado, a hidrolise de sólidos orgânicos 

no reator anaeróbico aumenta a biodegradação do efluente, aumentando assim a performance 

do wetland (PEREIRA et al., 2013).  

Os reatores anaeróbios de fluxo ascendente em cobertor de lodo e anaeróbicos 

compartimentados são os mais frequentemente combinados com wetlands construídos devido 

à sua elevada eficiência quando comparado com outras tecnologias anaeróbicas. 

Quantitativamente, esses reatores são capazes de remover cerca de 50% de DQO e por volta de 

65% de SST. O excelente desempenho observado reduz drasticamente a taxa de carregamento 

do efluente no wetland, diminuindo o risco de entupimento e aumentando o tempo de vida do 

mesmo.  

Entretanto, a desempenho na remoção de nitrogênio total e fósforo total em reatores 

anaeróbicos ainda é muito limitada. A taxa de remoção de nitrogênio total por reatores 

anaeróbicos varia entre 10% a 30%. Por outro lado, quando o efluente é alimentando a um 

wetlands construído, essa taxa de remoção de nitrogênio total pode atingir em média de 81% 

de eficiência. A figura 12 abaixo mostra um esquema de um reator anaeróbico acoplado a um 

wetland: 
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Figura 12: Diagrama esquemático da combinação de um reator 

anaeróbico acoplado a um wetland 

 

Fonte: Liu et al. (2015) 

 

 

5.2.3) Wetlands integrados com eletrólise 

A eletrólise ou oxidação eletroquímica é uma tecnologia na qual uma corrente elétrica 

externa é aplicada sobre um sistema de modo a fazer com que reações não-espontâneas 

ocorram. Dentre suas vantagens é possível salientar: compatibilidade ambiental, versatilidade, 

segurança e seletividade. Essa tecnologia também apresenta um enorme potencial tecnológico 

no tratamento de águas residuais, particularmente águas que contêm matéria orgânica não 

biodegradável e elevada concentração de amônia.  

Em processos de eletrólise, a aplicação de uma diferença de potencial pode levar à 

formação de reações químicas especificas. Selecionando o material adequado como eletrodos, 

é possível obter-se diversos benefícios como por exemplo adsorção de fósforo ou ainda 

desinfecção. O aumento da eficiência na remoção de poluentes com esse tipo de tecnologia tem 

chamado bastante a atenção e diversos testes estão sendo realizados, especialmente para tratar 

efluentes com baixa razão C/N ou poluentes orgânicos persistentes.  

Ju et al. (2014) conduziram um experimento integrando o processo eletrolítico em um 

wetland construído de modo a aumentar a remoção de nutrientes. Aplicando uma corrente de 

0.57 mA/cm2 e usando ferro e grafite como eletrodos, cerca de 95% de fosfato foi removido 

nesse sistema combinado, o que mostra ser um sistema bastante eficiente, principalmente 

quando comparando ao uso do wetland por si só, onde apenas 25% de eficiência foi obtido. De 

maneira adicional, hidrogênio é produzido no cátodo de grafite e acaba gerando uma 

desnitrificação autotrófica, reduzindo a concentração de nitrato em 80%.  
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Essa combinação também foi realizada por Wang et al. (2014), com um wetland 

construído utilizando-se um efluente com baixa razão de carbono e nitrogênio (2:1) e elevadas 

quantidades de matéria orgânica dissolvida. O processo eletrolítico alcançou uma expressiva 

remoção de amônio pela oxidação com cloro. Além do mais, a razão entre DBO e DQO na 

superfície da água aumentou em cerca de 30% após esse tratamento, o que consequentemente 

aumentou a remoção de nitrogênio total no wetland. A figura 13 mostra um esquema de um 

wetland com um sistema integrado de eletrólise: 

 

Figura 13: Diagrama esquemático de um wetland com 

sistema integrado de eletrólise. 

 

Fonte: Liu et al. (2015) 
 

5.2.4) Recuperação de energia combinando wetlands com células combustível 

microbianas 

A recuperação de energia de águas residuais para alimentar o processo de tratamento ou 

para outros propósitos tem ganhado bastante atenção nos últimos anos. A tecnologia de células 

combustível microbianas tem sido estudada e aplicada para esses propósitos. Esta tecnologia 

vem sendo utilizada por diversos pesquisadores para tratar águas residuais domesticas, 

utilizando diferentes configurações e procedimentos, como, por exemplo, a integração de 

reatores anaeróbicos (SCHRODER, 2012). Comparando com a recuperação de energia gerada 

pela produção de biogás em reatores anaeróbicos, essa tecnologia é mais eficiente no tratamento 

do efluente e com menores riscos de vazamento de gases do efeito estufa, tais como o metano.  
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Nos últimos anos, esforços vem sendo feitos para combinar essa tecnologia de 

recuperação de energia com wetlands construídos, o que aumentaria as vantagens desse sistema, 

quando comparado a outros sistemas de tratamento. Wetlands que operam especialmente com 

fluxo vertical, podem originar diferentes ambientes em um mesmo leito, por exemplo, um 

ambiente aeróbico pode ser desenvolvido na parte superior, enquanto que um ambiente 

anaeróbico seria desenvolvido na parte inferior (ZHAO et al., 2013), possibilitando assim a 

integração de uma tecnologia de células microbianas a um wetland.  

A maioria dos sistemas utilizando wetlands e células combustíveis microbianas fazem 

uso do fluxo vertical de forma a maximizar as condições anaeróbicas e aeróbicas na direção 

vertical do leito do wetland. Camacho et al (2014) compararam as performances dos fluxos 

horizontal e vertical para esses sistemas e, no entanto, não encontrou grandes diferenças em 

termos de remoção de DQO (cerca de 65% para ambos os projetos). Entretanto, o 

compartimento catódico no projeto com fluxo vertical mostrou um maior potencial redox e 

também uma maior quantidade de oxigênio dissolvido. Um parâmetro que influencia a 

quantidade de oxigênio dissolvido no compartimento catódico é a quantidade inicial de DQO 

contida no efluente.  

Liu et al. (2013) relacionaram as eficiências de wetlands e células combustível 

microbianas com o uso ou não de vegetação. Os resultados mostraram que a densidade de 

potência (em W/m3) com o uso de vegetação é 142% maior do que quando vegetação não é 

utilizada.  

O maior benefício da integração das células combustíveis microbianas com wetlands é 

o aumento da remoção de poluentes persistentes. Fang et al. (2015) aplicaram essa tecnologia 

para o tratamento de um efluente contaminado com corante azo (corantes e tinturas que 

possuem azo-compostos em sua estrutura). Sob uma concentração de DBO de 300 mg/l, o 

sistema atingiu uma densidade de potência de 0.852 W/m3 e uma taxa de descoloração superior 

a 95%. A figura 14 mostra um diagrama de um wetland combinado com uma célula combustível 

microbiana.  
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Figura 14: Diagrama esquemático de um wetland combinado com uma 

célula combustível microbiana. 

 

Fonte: Liu et al. (2015) 

 

5.2.5) Combinando wetlands com outras tecnologias para a eliminação de poluentes 

resistentes e metais pesados 

Devido ao uso excessivo de medicamentos e produtos de beleza, diversas substâncias 

tóxicas e metais pesados acabam escoando para corpos hídricos, causando diversos problemas 

para o ecossistema aquático e também para a vida humana. Wetlands construídos têm sido 

amplamente utilizados para tratar efluentes industriais contendo compostos orgânicos tóxicos 

ou metais pesados provenientes de refinarias e/ou indústrias farmacêuticas (ROSSMAN et al., 

2012).  

No entanto, a remoção desses compostos irá depender do tipo de planta utilizada, pois 

geralmente esses poluentes possuem baixa biodegradabilidade. Existem diversas tecnologias 

que permitem a remoção desse tipo de poluente, tais como: processos avançados de oxidação, 

osmose reversa, oxidação eletroquímica, entre outros. Essas tecnologias fazem uso de energia 

externa para a degradação e aprisionamento desses poluentes tóxicos. No entanto, esses 

processos possuem certos riscos, pois os mesmos podem acabar gerando produtos 

intermediários tóxicos ou ainda podem acabar tornando o processo muito dispendioso. Dessa 

forma, combinações dessas tecnologias com wetlands construídos foram testadas de modo a 

aumentar a remoção de poluentes e, ao mesmo tempo, fazer com que a utilização dessa técnica 

seja economicamente mais atrativa. 
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Um processo fotocatalítico oxidativo à base de TiO2 foi estudado por Gulyas et al. 

(2003) para remoção de poluentes. Ele propôs um sistema combinado com wetlands construídos 

para tratamento de águas cinzas em áreas rurais que não possuem sistema de tratamento de 

esgoto. Segundo ele, a implementação de um processo fotocatalítico poderia reduzir em cerca 

de 90% a quantidade de carbono orgânico total (COT) presente no efluente tratado, sendo 

possível assim o reúso das águas cinzas.  

Esse processo foi estudado também por Melian et al. (2008) visando a remoção de fenol 

em efluentes. Seus resultados indicaram uma degradação de fenol bastante significativa, sendo 

que a concentração do efluente foi reduzida de 100 mg/l para 16 mg/l. Entretanto, 27 mg/l de 

hidroquinona foram produzidas como produto intermediário, sendo que a hidroquinona é um 

composto mais tóxico que o fenol. Posteriormente, o efluente passou pelo wetlands e as 

concentrações de fenol e hidroquinona foram reduzidas a 1 mg/l e 2 mg/l respectivamente.  

Esses mesmos pesquisadores realizaram outro teste para a verificação da eficiência do 

tratamento, mas dessa vez utilizaram uma mistura de folimat (inseticida), ronstar (herbicida), 

pirimetanil e triadimenol (fungicidas). Os resultados sugeriram que o sistema utilizado poderia 

efetivamente desintoxicar os quatro poluentes, mas que, no entanto, com a utilização das 

tecnologias separadas não seria possível atingir o padrão de remoção estabelecido.  

Outro estudo liderado por Herrera-Melián et al. (2012) testou o desempenho de um 

sistema composto por um fotocatalisador de TiO2 acoplado a um wetland construído para a 

eliminação de 4-nitrofenol, um composto altamente tóxico, de um efluente. O fotocatalisador à 

base de óxido de titânio foi capaz de degradar o poluente durante o dia, na presença de luz solar, 

funcionando como um pré-tratamento. Durante a noite, o wetlands construído atuou no 

tratamento do efluente, oferecendo flexibilidade ao processo e eficiência no tratamento.  

Song et al. (2011) propuseram um processo acoplando um campo elétrico a um wetland 

construído. A aplicação externa de corrente promoveu o crescimento das plantas no wetlands, 

expandindo assim sua capacidade de assimilar íons metálicos. No mais, por usar alumínio como 

ânodo, a presença de íons alumínio aumentou a precipitação química, adsorção química e a 

floculação dos íons metálicos. Como resultado, a remoção aumentou significativamente em 

cerca de 12% para a quantidade de cádmio e cerca de 30% para zinco, apenas pela introdução 

do campo elétrico ao processo. A figura 15 mostra um wetland acoplado a um sistema de 

fotocatálise e a figura 16 mostra um wetland com sistema integrado de eletrólise para a 

eliminação de poluentes resistentes e metais pesados. 
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Figura 15: Diagrama esquemático de um wetland acoplado a um 

sistema de fotocatálise. 

 
Fonte: Liu et al. (2015) 

 

Figura 16: Diagrama esquemático de um wetland com sistema integrado de 

eletrólise visando a eliminação de poluentes resistentes e metais 

pesados. 

 

Fonte: Liu et al. (2015) 
 

5.3) Wetlands para tratamento de rejeitos industriais 

Existem diversos rejeitos industriais cujas composições se diferenciam 

significativamente do esgoto doméstico. Nos diferentes rejeitos industrias a concentração de 

matéria orgânica, sólidos suspensos, amônia e outros poluentes são bem altos. Além do mais, o 

uso de wetlands construídos geralmente requerem algum tipo de pré-tratamento. Se a razão 

DBO/DQO (parâmetro que indica a degradação biológica) for maior que 0,5, indica que o 

efluente é facilmente biodegradável, como os efluentes provenientes de industrias de 
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lacticínios, cervejas e comida e também abatedouros e produção de levedura. Usualmente a 

razão DBO/DQO para esses efluentes gira em torno de 0,6 e 0,7. Por outro lado, efluentes com 

baixa razão DBO/DQO apresentam baixa biodegradabilidade, como apresentado pelos rejeitos 

de industrias de papel.  

 

5.3.1) Indústria Petroquímica  

Refinarias de petróleo convertem óleo bruto e outros hidrocarbonetos de petróleo em 

uma variedade de produtos e materiais intermediários. As águas residuais são principalmente 

produzidas durante os processos de craqueamento e de fabricação de óleo lubrificante 

(KADLEC & KNIGHT, 1996). Usualmente, os poluentes presentes nos efluentes de refinarias 

de petróleo incluem material orgânico, óleo e graxa, sólidos suspensos, amônia, fenóis, ácido 

sulfídrico e metais pesados. Traços de compostos orgânicos podem também ser encontrados, 

incluindo alguns hidrocarbonetos como benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno (CHAPPLE et 

al., 2002; KADLEC & KNIGHT, 1996).  

Um wetland construído com fluxo superficial foi utilizado para tratar petróleo contendo 

hidrocarbonetos em uma refinaria localizada no estado de Dakota do Norte em 1975 

(LITCHFIELD, 1993). O efluente contaminado escoou para um wetland construído formado 

por 11 lagos com área total de 16,6 hectares. O sistema de tratamento atingiu excelentes 

resultados em termos de remoção de DBO (98%), DQO (93%), amônia (84%), sulfetos (100%), 

fenóis (99%), óleos e graxa (99%). 

Dois wetlands construídos verticalmente, um preenchido com cascalho e outro com 

compostos orgânicos (adubo), ambos utilizando Phragmites karka como vegetação, foram 

utilizados para tratar águas residuais de uma planta da Refinaria Attock, localizada em 

Rawalpindi no Paquistão (ASLAM et al., 2007). Ambos os wetlands foram alimentados com a 

mesma taxa de carga hidráulica de 10 cm/dia. Durante um ano de operação, observou-se que o 

wetland preenchido com adubo, obteve uma maior performance no tratamento do que o wetland 

preenchido com cascalho. As eficiências de remoção foram respectivamente 51% e 49% para 

DQO, 55% e 47% para DBO e 51% e 42% para sólidos em suspensão. Observou-se que o 

wetland a base de adubo apresentou uma maior eficiência na remoção de metais pesados, 

quando comparado ao wetland a base de cascalho. As eficiências de remoção foram 

respectivamente 48% e 37% para Fe, 56% e 41% para Cu e 61% e 45% para Zn.  
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5.3.2) Indústria Têxtil 

Os processos presentes na indústria têxtil são: gomagem, desgomagem, lavagem, 

branqueamento, mercerização, tingimento, enxague e acabamento (DOS SANTOS et al., 

2007), sendo o tingimento e o acabamento os passos mais importantes no processo de 

fabricação têxtil (LIN e PENG, 1994). Efluentes têxteis, principalmente os coloridos, podem 

gerar grandes impactos ao meio ambiente, uma vez que eles contêm mistura de corantes e 

pigmentos de diferentes classes com elevada quantidade de compostos orgânicos como DBO, 

DQO, COT (carbono orgânico total) e também compostos inorgânicos como metais, cloretos, 

sulfatos, sulfetos e nitrogênio (SHARMA et al., 2007). Além do mais, águas residuais 

provenientes de processos têxteis possuem uma ampla gama de pH, podendo variar de 2 a 12 

(CAN et al., 2006). Robinson et al. (2001) apontou que existem mais de 10000 tipos de corantes 

disponível no mercado e que, devido à sua estrutura química complexa, eles são resistentes, 

quando expostos a luz, água e a alguns compostos químicos. Também, a redução de corantes 

do tipo azo resultam em produção de aminas aromáticas que são geralmente consideradas como 

substâncias perigosas ao meio ambiente, podendo ainda alguma delas serem muito tóxicas e 

cancerígenas (PINHEIRO et al., 2004). 

Davies & Cottingham (1992) utilizaram um wetland construído com fluxo horizontal 

para o tratamento de águas residuais provenientes de um processo têxtil. Os experimentos 

ocorreram em Melbourne em um wetlands de 150 m2 que vinha sendo utilizado para o 

tratamento de águas residuais domésticas pelos três anos anteriores. O wetland construído 

operou com taxa de carga hidráulica igual a 9,6 cm/dia. A coloração do efluente têxtil foi 

rapidamente reduzida à medida que o mesmo escoava pelo leito e desapareceu por completo 

após 6 metros de escoamento. A concentração de sólidos suspensos na entrada girava em torno 

de 80mg/l e rapidamente diminuiu para 10 mg/l ao escoar pelo leito do wetland.  

 

5.3.3) Indústria de Fermentação Alcoólica (Cervejaria) 

Os efluentes provenientes dos processos de fabricação de cerveja contêm elevadas 

concentrações de material orgânico e sólidos suspensos como malte e levedura. Esses efluentes, 

usualmente possuem um pH muito baixo, por volta de 3 e 4 (BLOOR et al., 1995; XIANGWEN 

et al., 2008). Um wetland construído com fluxo horizontal em escala piloto foi construído na 

planta da cervejaria Sul Africana Millers, localizada em Porto Elisabeth (CROUS e BRITZ, 

2010). A planta já contava com um digestor anaeróbico integrado a um sistema de lagos com 
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algas, mas esses sistemas não foram capazes de satisfazer os limites de descarga, fazendo com 

que houvesse a necessidade de se adicionar um sistema de wetlands construídos ao sistema pré-

existente de modo a atender os limites de descarga. Após a implementação do wetland 

construído com fluxo horizontal, os resultados preliminares apontaram que o novo sistema 

integrado foi suficiente para reduzir a concentração dos poluentes de modo a cumprir os limites 

de descarga de DQO (75 mg/l), amônia (3 mg/l), nitrato (15 mg/l) e fosfato (10 mg/l) 

 

5.3.4) Indústria Química 

Um dos maiores wetlands com fluxo horizontal da Europa foi construído em 1990 na 

Air Products Chemicals, localizado na cidade de Teeside, Reino Unido (SANDS et al., 2000). 

A planta produzia álcoois para indústria de plásticos e detergentes; fenóis e acetonas para 

produção de plásticos, detergentes e fármacos; aminas e derivados para manufatura de drogas, 

detergentes, agrotóxicos e aditivos para matéria-prima animal. O wetland construído possuía 7 

leitos, utilizando Phragmites australis como vegetação e possuindo área total de 49.000 m2. 

Haberl et al. (2003) reportou o uso de wetlands construidos com fluxo vertical para o 

tratamento de águas residuais provenientes de um complexo industrial em Estarreja, Portugal 

responsáveis pela produção de substâncias orgânicas como nitrobenzeno, anilina, ácido 

sulfanílico e ácido nítrico. O afluente era composto principalmente por anilina e ácido 

sulfanílico, contendo traços de dinitrofenol e trinitrofenol. O sistema consistia em quatro leitos 

verticais (cada um com 72 m de comprimento, 35 m de largura e 0,8 m de profundidade) 

preenchido com 20 cm de cascalho, 20 cm de pedras e 40 cm de argila arenosa. O fluxo médio 

foi de 10 m3/h, resultando em uma taxa de carga hidráulica de 2,4 cm/dia. O sistema atuou com 

elevada eficiência e as concentrações da entrada de anilina, nitrobenzeno, dinitrobenzeno, 

trinitrobenzeno e ácido sulfanílico eram de respectivamente 250, 60, 2, 30 e 180 mg/l e que 

foram reduzidas para 2, 1, <0,01, <0,05 e 2 mg/l. 

 

5.4) Espaço Requerido 

Sistemas de wetlands construídos para tratamento de águas residuais geralmente 

demandam mais espaço do que métodos convencionais de tratamento de águas residuais 

(KIVAISI, 2001; BRISSAUD, 2007). A elevada necessidade de espaço para a instalação de 

wetlands construídos é o maior empecilho para sua implementação, especialmente em áreas 
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densamente populosas onde esses espaços costumam ser muito caros. Os wetlands construídos 

costumam ser opções econômicas comparada aos outros métodos se o espaço requerido for 

acessível. De acordo com Vymazal (2011), a área de um wetland construído horizontalmente 

com fluxo subsuperficial costuma ser de 5 m2 por PE (População Equivalente = 60 DBO dia-1) 

enquanto que para um wetland construído verticalmente com fluxo subsuperficial o espaço 

requerido costuma ser de 1-3 m2 por PE para tratamento de esgoto doméstico.  

Existem relatos de wetlands construídos em espaços menores que os mencionados. Zhai 

et al. (2011) estudaram um novo tipo de sistema híbrido de wetlands que consistia de um 

wetland construído com fluxo vertical compartimentado e um wetland construído verticalmente 

com fluxo subsuperficial para o tratamento de águas residuais no Sul da China. A área requerida 

para esse sistema híbrido era de 0,7-0,93 m2 por PE, por leito, o que é bem menor que os 

wetlands construídos normalmente. Esse novo sistema hibrido pode tratar águas residuais 

domésticas com a mesma ou maior eficiência que os sistemas convencionais e com muito 

menos espaço necessário. 
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CAPÍTULO VI – ESTUDO DE CASO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PONTE 

DOS LEITES, EM ARARUAMA 

 

Esse estudo de caso foi realizado na Estação de Tratamento Ponte dos Leites, da 

Concessionária Águas de Juturnaíba, em Araruama. A visita à estação foi orientada pelo 

Auxiliar Administrativo Maick Pires que forneceu todas as informações que constam nesse 

estudo de caso. Foram entregues folhetos produzidos pela Concessionária com informações 

sobre a estação, que foram usados para elaborar esse estudo de caso. 

 

6.1) Estação de Tratamento Ponte dos Leites  

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Ponte dos Leites é uma das seis unidades de 

tratamento de esgoto da Concessionária Águas de Juturnaíba, do Grupo Águas do Brasil. A 

Concessionária trata água e esgoto das cidades de Saquarema, Araruama e Silva Jardim. A ETE 

Ponte dos Leites, em Araruama e a ETE Caju, em Silva Jardim utilizam o sistema de wetlands 

contruídos.  

A estação de Ponte dos Leites foi inaugurada em 2005, com tratamento primário e 

secundário. A sua ampliação aconteceu em 2009, com o intuito de adequação do efluente para 

descarte no corpo hídrico. Aproveitando o espaço já existente na estação, foi implementado 

como tratamento terciário wetlands. 

A estação é a maior da América Latina que utiliza wetlands contruídos, com uma vazão 

de 200 litros por segundo. Compreendida em uma área de 6,8 hectares, ela possui um efetivo 

de 12 funcionários, entre operadores e auxiliares, atendendo 144.000 pessoas. Em período 

normal, a estação capta 169 l/seg de esgoto e, em pico de temporada, capta 189 l/seg. Na figura 

17 é apresentada uma vista aérea da ETE Ponte dos Leites, em Araruama. 

O sistema coletor da ETE é por tomada de tempo seco, ou seja, o esgoto é coletado junto 

com as águas pluviais. Este procedimento foi implementado por causa do alto nível 

pluviométrico da região e devido às conexões já existentes para as redes pluviais, e pelo fato da 

pouca aderência da população à rede de esgoto disponível. Isto ajuda a diminuir a carga 

orgânica do esgoto. Neste sistema o nível pluviométrico é de vital importância para as 

atividades no sistema sanitário. 
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Figura 17: ETE Pontes Dos Leites, em Araruama 

Fonte: Google Maps 

 

 A ETE possui 27 elevatórias, onde o esgoto passa por um gradeamento grosso e médio. 

Existem duas formas do esgoto chegar à ETE: 

- através das elevatórias; 

- por meio dos caminhões vacol ou limpa fossa. 

 

O esgoto, que vem pelas elevatórias, passa pelo gradeamento fino e depois pela caixa 

de areia, para a remoção dos sólidos suspensos. Dentro da estação não é realizado o 

bombeamento do esgoto. 

Já o esgoto originado dos caminhões limpa-fossas passa por um biodigestor para 

equalizar os parâmetros, passando em seguida pelo mesmo tratamento do esgoto que vem das 

elevatórias. 
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As figuras 18 e 19 mostram o tratamento primário do esgoto que chega pelas elevatórias. 

A figura 20 apresenta o tratamento primário do esgoto que chega pelos caminhões limpa-fossas. 

Percebe-se, ao fundo da figura, os biodigestores e em primeiro plano o gradeamento. 

 

Figura 18: Gradeamento 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 

 

 

Figura 19: Caixa de areia 

Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 20: Tratamento primário dos caminhões 

limpa-fossas 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Nas Figuras 21 e 22 estão ilustradas a lagoa mista e a ilha de aguapés contida na lagoa 

mista. Depois do tratamento primário, o efluente é direcionado para duas lagoas, uma lagoa 

mista e a outra de aeração. A lagoa mista tem duas profundidades. Na parte da chegada do 

efluente, ela tem uma profundidade de 2 metros, o fundo é protegido com uma manta 

impermeabilizante e possui um sistema de aeração. No final da lagoa, a profundidade é em 

torno de 7 metros e é onde ocorre a sedimentação.  

A parte esquerda-central da lagoa mista, existe uma ilha de aguapés que promove a remoção do 

fósforo e do nitrogênio contidos no esgoto. Os aguapés têm uma poda semanal de 50% e 

crescem em uma semana ao seu tamanho original. O efluente segue para os dois wetlands nos 

fundos da estação, que têm 15.000 m2 e 16.000 m2 de área cada um.  

A figura 23 mostra a lagoa de aeração, o fundo da lagoa é impermeabilizado com uma 

manta PEAD. Nela acontece a dissolução do oxigênio da atmosfera para o meio. 
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Figura 21: Lagoa mista 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 

 

 

Figura 22: Ilha de Aguapés 

Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 23: Lagoa de aeração 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Desta lagoa de aeração, o efluente se divide entre as duas lagoas de sedimentação com 

macrófitas flutuantes. Estas lagoas também possuem manta impermeabilizante no fundo. A 

figura 24 apresenta uma das lagoas de sedimentação.  

 

Figura 24: Lagoa de Sedimentação 

Fonte: Acervo pessoal 
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As lagoas de sedimentação são cobertas com 40% de macrófitas flutuantes, salvínias, 

para que ocorra a desinfecção pela incidência dos raios ultravioletas (UV) no esgoto em 

tratamento. O propósito dessas plantas é remover os nutrientes e a carga orgânica contida no 

esgoto. Além da salvínia podem também ser utilizadas lemnas, pístias e alfaces d´águas. 

As macrófitas evitam a penetração solar e produção de algas e plânctons, criando as 

condições adequadas para a desnitrificação. As salvínias são escolhidas por serem fáceis de se 

propagarem, terem alta capacidade de absorção de poluentes, terem boa tolerância a ambientes 

eutrofizados, serem fáceis de colher e manejar. Cinquenta por cento das salvínias são removidas 

semanalmente, pois seu crescimento é muito rápido. São usadas raias flutuantes para conter a 

planta em determinada faixa e, assim, evitar que ela se espalhe. 

 Há uma interação muito grande das aves com os wetlands. Na figura 25, observam-se 

patos nadando entre as salvínias e, conforme reportado por alguns funcionários da estação, não 

houve a alocação destes animais pela concessionária nos wetlands. Na ETE Ponte dos Leites 

vivem 46 espécies de aves, 4 anfíbios, 5 peixes e 1 réptil. A concessionária produziu um livro 

com a fauna e flora presentes na estação, mostrando que o wetland além de tratar o esgoto da 

cidade também conserva o ecossistema terrestre e aquático. 

 

Figura 25: Patos na Lagoa de Sedimentação 

Fonte: Acervo pessoal 
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As figuras 26, 27 e 28 mostram os três wetlands com macrófitas emergentes da estação, 

com áreas de 9.000 m2, 15.000 m2 e 16.000 m2, que recebem o efluente que sai das lagoas de 

sedimentação.  

 

Figura 26: Wetland de 9.000 m2 

Fonte: acervo pessoal 

 

 

Figura 27: Wetland de 15.000 m2 

Fonte: Acervo pessoal  
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Figura 28: Wetland de 16.000 m2 

Fonte: Acervo pessoal  

 

A base dos wetlands é constituída por uma manta impermeabilizante, acima do qual 

estão os substratos terra e cascalho. As macrófitas emergentes são dispostas por zonas de 

círculos concêntricos. No mais externo foram plantados os papiros, com caules em V que 

protegem o sistema, além de ajudar na remoção dos nutrientes e da carga orgânica. No círculo 

intermediário encontram-se os papirinhos. E na parte interna do sistema estão as sombrinhas 

chinesas. Todas as plantas dos wetlands ajudam na remoção dos poluentes, porém as 

sombrinhas chinesas têm o melhor desempenho nesta remoção. 

Os wetlands são de fluxo sub-superficial horizontal e cada sistema opera em bateladas 

de 4 a 5 dias de duração. 

As plantas são podadas quando atingem aproximadamente 1 metro de altura. Como o 

talo não é retirado, as plantas crescem sem precisar replantio. As macrófitas emergentes 

demoram quase 12 meses para perderem sua eficiência de remoção dos nutrientes e da carga 

orgânica. Após este tempo, elas são removidas. 

Por haver deposição de nutrientes no substrato ao longo do tempo, a eficiência do 

sistema é diminuída, pois as plantas irão parar de absorver os nutrientes do esgoto e passarão 

absorver os do solo. Por isso que a ETE faz um acompanhamento rotineiro da qualidade do 

solo. 

Os efluentes das três wetlands da estação se direcionam para uma lagoa de inundação 

onde se promove a equalização e a desinfeção por ultravioleta do esgoto tratado. Na figura 29 



91 
 

 

é apresentada a lagoa de inundação. Como ilustrado na figura 30, parte da lagoa de inundação 

possui salvínia para alertar se ainda há nutrientes no efluente tratado. Como a salvínia só 

prolifera em ambiente com nutrientes, quando ela não cresce, percebe-se que a remoção dos 

nutrientes foi eficiente. Depois da lagoa de inundação, o efluente é lançado no corpo hídrico. 

Dentro da lagoa de inundação há um wetland natural preservado na ETE, mostrado na figura 

31. 

 

 

Figura 29: Lagoa de inundação  

Fonte: Acervo Pessoal 

 

Figura 30: A parte da Lagoa de inundação com salvínia  

Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 31: Wetland Natural 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Na figura 32 é possível perceber a diferença entre o esgoto vindo da rua e o esgoto 

tratado na estação. A ETE tem uma eficiência de 88 a 92% de tratamento do esgoto e remove 

cerca de 2.043,02 kg/dia de matéria orgânica, 52,85 kg/dia de nutrientes, 1.176,94 kg/dia de 

sólidos e 77,33 kg/dia de óleos e graxas. 

 

Figura 32: Diferença entre o esgoto in natura e o 

esgoto tratado  

Fonte: Acervo pessoal 
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A figura 33 apresenta a planta piloto disponível na estação, onde são testadas a eficiência 

do fluxo sub-superficial vertical e as novas espécies de plantas. 

 

Figura 33: Planta piloto 

Fonte: Acervo pessoal 

O sistema apresenta um baixo custo de implementação e demanda energética. Sua 

biomassa tem amplas finalidades de reciclagem, como fertilizante, ração animal, geração de 

energia, fabricação de papel, entre outras.  

A ETE de Ponte dos Leites gera cerca de 450 toneladas de resíduo por mês. A estação 

possui o programa “Resíduo Zero” com dois destinos diferentes para os mesmos resíduos. Uma 

parte vai para a compostagem aeróbica com revestimento mecânico situada dentro da ETE 

(PESTANA, 2016). Lodo tratado oriundo do processo de tratamento e resíduos dos caminhões 

limpa-fossas também são misturados na compostagem (PESTANA, 2016). Esta compostagem 

é realizada pela empresa Eldorado, por meio de um acordo entre a estação e a empresa. A ETE 

fornece a matéria prima para o adubo, o adubo e o local para a compostagem e a Eldorado cuida 

da jardinagem da ETE.  A figura 34 mostra a área de compostagem. 
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Figura 34: Compostagem 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 A outra parte vai para as ONGs da região, para confecção de produtos artesanais, que 

cujo objetivo é gerar renda para as famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. As 

plantas são secas para remover os poluentes antes de irem para as ONGs.  

A figura 35 apresenta o projeto BIOARTE, que desenvolve atividades artesanais na 

Escola Municipal Joaquina de Oliveira Rangel, em São Vicente, 3° Distrito de Araruama, para 

alunos do 4° e 5° anos do ensino fundamental. Na figura 36 é possível ver objetos feitos pelo 

projeto TRAMA CULTURA, que recebe alunos do C.E Prof. Darcy Ribeiro com defasagem 

escolar, com idades entre 11 e 15 anos. As atividades realizadas nestes projetos são tecelagem 

manual, trançado e mosaico com fibras naturais. 

Figura 35: Projeto BIOARTE 

Fonte: Pestana et al. (2016) 
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Figura 36: Projeto TRAMA CULTURA  

Fonte: Pestana et al. (2016) 
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CAPÍTULO VII – DIMENSIONAMENTO DE UM WETLAND PARA UM 

CONDOMÍNIO DOMÉSTICO 

 

7.1) Legislação 

  A prática de reúso de água é de extrema importância diante da crescente 

demanda por recursos hídricos. Entretanto, cuidados específicos são necessários para que não 

ocorram riscos à saúde e ao meio ambiente (FIESP, 2005). No Brasil ainda não existe uma 

legislação que defina os padrões adequados para água de reúso domiciliar e a análise para um 

sistema confiável se torna complexa (BEGOSSO, 2009; BAZZARELLA, 2005). Em 1997, a 

ABNT criou a NBR 13969 que explicita a qualidade da água de reúso para disposição em corpos 

receptores. O Manual de Conservação e Reúso de água em Edificações da FIESP também é 

uma outra ferramenta para qualificar os padrões de reúso das águas cinzas (FIESP, 2005). A 

tabela 19 mostra os limites nacionais estabelecidos para reúso em descarga de vasos sanitários. 

No município de Niterói, a Câmara Municipal sancionou, em 2011, a Lei n° 2856 que 

visa estimular o reúso da água cinza nas edificações mais novas com uma vazão igual ou 

superior que 20 m3/d (LEIS MUNICIPAIS, 2011). Nesta Lei também estipulam-se parâmetros 

que deverão ser obedecidos para as águas cinzas tratadas. Dois anos antes dessa Lei, já tinha 

sido criada na cidade de Niterói a Lei n° 2630 que estimulava os novos edifícios públicos ou 

privados a serem dotados de um reservatório de água pluvial para servir de água de reúso (LEIS 

MUNICIPAIS, 2009).  

Na tabela 20 encontram-se os parâmetros adotados na Lei n° 2856 para reúso de água 

em lavagem de pátios, escadarias, jardinagem e descargas dos vasos sanitários. 

No Brasil, outros municípios veem incentivando a utilização de fontes alternativas de 

água, exemplificando, a Lei n° 10.785/2003, do município de Curitiba, a Lei n° 6.345/2003 do 

município de Maringá, a Lei n° 2.451/2005 do município de Diadema e a Lei n ° 7.216/2008 

do município de Blumenau (BEGOSSO, 2009). 
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Tabela 19: Padrões estabelecidos para reúso em descarga de vasos sanitários- normas 

brasileiras 

Parâmetros Valores admissíveis (1) Valores admissíveis (2) 

Coli. Fecais (NMP/100ml) Não detectáveis < 500 

pH 6,0 – 9,0  

Cor (UH) ≤ 10 UH  

Turbidez (UT) ≤ 2 UT ≤ 10 UT 

Odor e aparência Não desagradável  

Óleos e graxas (mg/l) ≤ 1 mg/l  

DBO(mg/l) ≤ 10 mg/l  

Compostos orgânicos voláteis Ausentes  

Nitrato (mg/) < 10 mg/l  

Nitrogênio amoniacal (mg/l) ≤ 20 mg/l  

Nitrito (mg/l) ≤ 1  

Fósforo total (mg/l) ≤ 0,1  

SST (mg/l) ≤ 5  

SDT (mg/l) ≤ 500 mg/l  

(1) Manual de ‘’Conservação e Reúso de água em Edificações’’ Classe 1 (FIESP, 2005). 

(2) NBR 13969/97 - Item 5.6.4 - Classe 3. 

Fonte: elaboração própria com base em FIESP (2005) e ABNT (1997). 

 

Na Europa e em vários Estados dos EUA, a legislação é mais rigorosa e a prática de 

reúso é mais recorrente. Têm-se como referência as diretrizes da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) para padrões máximos de contaminação bacteriológica para reúso de água cinza. No 

uso preponderante das águas para a irrigação restrita, o valor recomendado de E. Coli deve ser 

inferior a 105 NMP.100ml-1, enquanto para irrigações irrestritas, indica-se ser inferior a 103 

NMP.100ml-1 (WHO, 2006). Segundo EPA (2004), os Estados Unidos não dispõem de uma lei 

federal para a qualidade da água de reúso. Contudo, há normas para seus diversos Estados. A 

tabela 21 apresenta alguns padrões de água de reúso em diversos países. 
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Tabela 20: Parâmetros adotados na Lei n° 2856. No município 

de Niterói. (1) 

Parâmetros Lei Municipal n° 2856/2011 

Cloro Residual (mg/l) Entre 0,50 e 2,00 

Coli. totais (NMP/100ml) Ausência 

Coli.termotolerantes 

(NMP/100ml) 
Ausência 

Oxigênio dissolvido (mg/l) >2,0 

Sólidos dissolvidos totais (mg/l) < 200 

pH 6,0 – 9,0 

Cor (UH) Até 15 UH 

Turbidez (UT) ≤ 5 UT 

(1) Parâmetros para reúso de água em lavagem de pátios, escadarias, 

jardinagem e descargas dos vasos sanitários. 

Fonte: Leis Municipais (2011) 

 

7.2) Dimensionamento 

Na literatura são encontradas várias maneiras de se dimensionar os wetlands de fluxo 

subsuperficial, estas são: 

• Área per capita; 

• Modelo cinético; 

• Carga orgânica por área superficial e taxa hidráulica. 
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Tabela 21: Padrões estabelecidos de água para reúso em descarga de vasos sanitários- normas internacionais. 

Local 
Coli. totais 

(UFC/100ml) 

Coli. Fecais 

(UFC/100ml) 
pH Turbidez (uT) 

Cloro livre 

CI2 

Cloro residual 

(mg/l) 

DBO 

(mg/l) 

SST 

(mg/l) 

Arizona - 
ND (méd) 

23 (máx) 
- 

2 (méd) 

5 (máx) 
- - - - 

Califórnia 
2,2 (méd) 

23 (máx) 
- - 

2 (méd) 

5 (máx) 
- - - - 

Flórida - 
ND (75%) 

25 (máx) 
- - - - 20 5 

Hawaii - 
2,2 (méd) 

23 (máx) 
- 2 (máx) - - - - 

Nevada - 
2,2 (méd) 

23 (máx) 
- - - - 30 - 

Texas - 
20 (méd) 

75 (máx) 
- 3 - - 5 - 

Washington 
2,2 (méd) 

23 (máx) 
- - 

2 (méd) 

5 (máx) 
- - 30 30 

Austrália < 1 
< 10 (90%)  

20 (máx) 
- - 

0,5-2,0 (90%) 

2,0 (máx) 
- 

< 10 (90%) 

20 (máx) 

< 10 (90%) 

20 (máx) 

Sul da Australia < 10 - - 
2 (méd) 

5 (máx) 
- - < 20 < 10 

Alemanha 500 100 6-9 1-2 - - 20 30 

WHO 
1000  

200  
- - - - - - - 

Japão 10 10 - 5 - - 6-9 10 

Canadá 200 200 - 5 - > 1 30 30 

Fonte: Bazzarella (2005) 
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7.2.1) Modelo cinético 

Este critério de dimensionamento é o mais utilizado para determinar a área superficial 

necessária para o tratamento com wetlands construídos de escoamento subsuperficial de fluxo 

horizontal (SEZERINO et al.,2015). 

 Segundo Hammer (1989), Conley et al. (1991) e Crites (1994) apud Begosso (2009), 

os wetlands construídos são considerados como reatores biológicos de biofilme fixo. O modelo 

assume que a remoção da matéria orgânica, a nitrificação, a adsorção e a fixação/inativação dos 

microrganismos seguem a cinética de primeira ordem (MONTEIRO, 2014). Sezerino (2015) 

apresenta a equação 1: 

 

𝐶𝑒
𝐶𝑜
= exp(−𝐾𝑇𝑡)                                (1) 

onde: 

Ce= concentração efluente em termos de DBO (mg/l); 

Co= concentração afluente em termos de DBO (mg/l); 

KT= constante de reação da cinética de primeira ordem, dependente da temperatura T (d-1); 

t= tempo de retenção hidráulico (d); 

 

Sendo o tempo de retenção hidráulico (t) da Equação 1 função da porosidade do maciço 

filtrante, do volume útil do filtro e da vazão que se deseja tratar, como mostra a equação 2 

(SEZERINO et al.,2015): 

𝑡 = 𝑛
𝑉

𝑄
                                      (2) 

onde: 

t= tempo de retenção hidráulico (d); 

n= porosidade do material filtrante (m3vazios.m-3material); 

V= volume do filtro (m3); 

Q= vazão a tratar (m3.d-1); 

A constante KT, apresentada na equação 1, pode ser determinada através de equações 

empíricas que relacionam a constante de reação a 20°C (K20) com a equação modificada de 

Van’t Hoff-Arrhenius apresentada pela equação 3 (SEZERINO et al.,2015): 

𝐾𝑇 = 𝐾20(1,06)
𝑇−20                 (3) 
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onde:  

KT= constante de reação da cinética de primeira ordem, dependente da temperatura T (d-1); 

K20= constante de reação a 20°C (d-1); 

T= temperatura crítica (°C); 

Na literatura existem valores diferentes para K20, segundo estudos de Conley et al. 

(1991) apud Sezerino (2015); esta constante varia de 0,21 a 2,92 d-1.  

Rearranjando as equações 1 a 3, obtém-se a equação 4 usada para estimar a área 

superficial requerida para os wetlands construídos com escoamento subsuperficial com fluxo 

horizontal. 

𝐴 =
𝑄(𝑙𝑛𝐶𝑜 − 𝑙𝑛𝐶𝑒)

𝐾𝑇 𝑝 𝑛
                     (4) 

onde: 

A= área superficial requerida (m2); 

Q= vazão afluente (m3.d-1); 

Co= concentração afluente em termos de DBO (mg/l); 

Ce= concentração efluente em termos de DBO (mg/l); 

KT= obtida pela equação 3 (d-1); 

n= porosidade do material filtrante (m3vazios.m-3material); 

p= profundidade média do filtro (m); 

 

7.2.2) Relação área per capita 

A relação m2.pessoa-1 também é muito empregada no dimensionamento dos wetlands 

construídos e, em alguns casos, é a única ferramenta de o dimensionamento adotada para 

unidades residenciais unifamiliares. A faixa de aplicação, variando de 1 a 5 m2.pessoa-1, é usada 

para afluentes com características de esgoto doméstico e/ ou sanitários,, e quando os WCFH 

são utilizados para tratamento secundário com decanto-digestores para realizar o pré-tratamento 

(PHILIPPI & SEZERINO, 2004).  

Esta relação varia consideravelmente com o tipo de tratamento e as características do 

afluente, dificultando, assim, a concretização de uma relação de dimensionamento por área per 

capita (SEZERINO et al., 2015). 

A tabela 22 apresenta faixas de valores da relação m2.pessoa-1 empregada em WCFH, 

construido no Brasil, com diferentes tipos de afluentes. 
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7.2.3) Carga orgânica por área superficial e taxa hidráulica 

A relação de cargas orgânicas e taxas hidráulicas é outro critério de dimensionamento 

para WCFH utilizado por muitos pesquisadores. 

Morel & Diener (2006) apud Monteiro (2014) indicam uma taxa hidráulica de 5 a 8 

cm/d e uma carga orgânica de 6 a 10 gDBO/m2.d para um sistema utilizando água cinza como 

afluente.  

 

Tabela 22: Faixas de valores da relação área per capita em wetlands construídos de fluxo 

horizontal 

Afluente 
Relação área per capita 

(m2/pessoa) 
Vazão (l/d) 

Área WCFH 

(m2) 

Esgoto doméstico ou sanitário 
Mínimo:0,14 

Máximo:8,00 

6480,00 

450,00 

6,00 

24,00 

Águas superficiais 
Mínimo:3,92 

Máximo7,88 

7,80 

15,70 

0,41 

0,41 

Águas residuárias (laticínios) 
Mínimo:5,48 

Máximo:5,62 

60,00 

60,00 

2,14 

2,25 

Águas residuárias (suinocultura) 

Mínimo:1,10 

Máximo:4,95 

576,00 

800,00 

4,24 

26,4 

Águas cinzas 

Mínimo:2,66 

Máximo:3,60 

450,00 

300,00 

8,00 

7,20 

Esgoto universitário 

Mínimo:0,50 

Máximo:3,00 

1200,00 

200,00 

4,00 

4,00 

Lixiviado de aterro sanitário 
Mínimo:15,00  

Máximo:42,00 

50000,00 

18000,00 

5000,00 

5000,00 

Fonte: Sezerino et al. (2015) 
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Na literatura nacional os valores de carga orgânica por área superficial, mencionada por 

Olijnyk et al. (2007), foi de 66 gDBO/m2.d. Já a taxa hidráulica aplicada por Sezerino (2006) 

foi de 62 mm/d. 

7.3) Descrição do edifício analisado 

Neste trabalho adotaram-se dados encontrados na literatura para a caracterização da 

água cinza e a vazão foi estimada analisando a tabela de consumo de água de um prédio de 

classe média alta no bairro de Icaraí, na cidade de Niterói-RJ. 

O edifício adotado está localizado em Icaraí, um bairro da Zona Sul de Niterói, no 

Estado do Rio de Janeiro, Brasil. A ocupação deste prédio foi iniciada em 2011. O prédio é tipo 

residencial, com 74 apartamentos, sendo 6 por andar. 

A edificação possui apartamentos de 4 e 3 quartos. Os apartamentos de 4 quartos 

possuem 160,5 m2, sendo constituídos por 3 a 4 banheiros, 1 lavabo, 1 sala, área de serviço, 

cozinha, dependência e varanda com churrasqueira. Os apartamentos de 3 quartos têm área de 

122,49 m2 com 2 banheiros, 1 lavabo, 1 sala, área de serviço, cozinha, dependência e varanda 

com churrasqueira. As coberturas possuem 229,73 a 328,51 m2, sendo constituídas por 3 ou 4 

banheiros, 1 lavabo, 1 sala, área de serviço, cozinha, dependência, área com churrasqueira, 

jardim, deck e piscina. O edifício dispõe em média de 272 moradores. O prédio contém uma 

área comum que tem 8 banheiros, sauna, 2 piscinas, academia, espaço infantil, lan house, 

espaços para festas e cinema.  

 

7.4) Quantificação da produção das águas cinzas  

 A vazão do sistema foi estipulada pelos dados do consumo de água do prédio no período 

de dezembro de 2015 a dezembro de 2016. Estes dados apresentam o consumo de água de cada 

apartamento e da área comum. Para o cálculo da vazão foi somado o consumo de água de todos 

os apartamentos em cada mês. A figura 37 mostra a variação de consumo de água durante 1 ano 

de todos os apartamentos juntos.  

Segundo Monteiro (2014), mais de 70% da água utilizada em uma residência é água 

cinza. Este percentual foi usado para estimar a vazão de água cinza consumida no prédio. A 

figura 38 representa a quantidade de água cinza utilizada por todos apartamentos juntos. 
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As variações nos gráficos nos meses de novembro a março estão relacionadas às altas 

temperaturas que ocorrem nessa época do ano em Niterói, período quando as pessoas tendem a 

tomar mais banhos, consumindo mais água. Em junho, novembro e dezembro são as férias 

escolares, o que influencia no consumo de água, pois há mais pessoas em casa gastando mais 

água.  

Figura 37: Somatório da vazão de todos apartamentos durante um ano 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 38: Vazão de água cinza de todos apartamentos juntos 

Fonte: Autoria própria. 
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 Já o consumo de água da área comum, que constitui de bacia sanitária, limpeza, rega 

do jardim, pias das áreas de festas, lavatórios, chuveiros, limpeza da caixa d’água, está 

representada na figura 39.  

A variação de consumo de água na área comum ocorre por motivos de calor e férias, 

nos meses de dezembro, janeiro e março e por limpeza da caixa d’água, nos meses de dezembro 

de 2015, julho de 2016 e outubro de 2016.   

 

Figura 39: Consumo de água potável na área comum 

   

Fonte: Autoria própria. 

 

A vazão de produção de água cinza adotada neste trabalho para projetar o wetland 

construído de escoamento sub-superficial de fluxo horizontal para o consumo de todos os 

apartamentos juntos foi a de dezembro de 2015, que é a maior vazão no período analisado. 

Entretanto, não é possível estipular uma quantidade precisa de água cinza que é utilizada na 

área comum do edifício. A vazão de água cinza na área comum do prédio foi calculada pela 

subtração da vazão de maior pico, da vazão de menor pico e de 45 m3 referente à limpeza da 

caixa d’água, realizada neste mês, resultando na vazão de 131 m3/mês.  

A vazão total é a vazão de águas cinzas dos apartamentos juntos somada com a vazão 

de água cinza da área comum, ocasionando em uma vazão de 1577,2 m3/mês ou 52,57m3/dia. 
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7.5) Características qualitativas 

As características das águas cinzas, como já mencionado, variam muito com o padrão 

de vida, com a região, com os costumes, com as instalações, com o tratamento da água e uso 

de produtos químicos. Segundo o estudo de Erikson realizado em 2002, os parâmetros físico-

químicos e biológicos das águas cinzas estão compreendidos dentro das faixas de valores 

apresentados na tabela 23. 

Tabela 23: Faixa de valores para parâmetros físico-químicos e biológicos 

encontrados na água cinza  

Parâmetros Faixa de valores da água cinza 

Temperatura (°C) 18-38 

Turbidez (uT) 15,3-240 

Sólidos Suspensos  Totais (mg/l) 17-330 

Sólidos Totais (mg/l) 113-2410 

DQO (mg/l) 13-8000 

DBO (mg/l) 90-360 

Nitrogênio Total (mg/l) 0,6-74 

Fósforo Total (mg/l) 0,062-74 

E.Coli (NMP/100ml) 1,3x105-2,5x108 

Coliformes termotolerantes (NMP/100 ml) 9,4x104-3,8x108 

Fonte: Eriksson et al. (2002) 

 Como a faixa de valores encontrados para água cinza é muito ampla e este trabalho não 

dispõe de mecanismos para análise da água cinza do edifício estudado para o projeto, os autores 

tiveram que encontrar na literatura um prédio com o mesmo perfil do residencial dimensionado 

para estimar a qualidade de água cinza bruta.  O estudo foi baseado nas características físico-

químicas da água cinza bruta do Edifício Residencial Royal Blue em Vitória, Espirito Santos, 

apresentada na tabela 24. O Royal Blue possui o mesmo padrão sócio-econômico e tipo de 

residência urbana do prédio analisado para se obter a vazão do projeto.  
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Em Niterói, a Lei Municipal n° 2856/2011, que discorre sobre reúso de águas servidas 

em edifícios públicos e privados, define como águas servidas ou águas cinzas as oriundas das 

seguintes redes: chuveiros, banheiras, lavatórios, tanques e máquinas de lavar. As águas cinzas 

provenientes do Residencial Royal Blue são originadas das mesmas redes que a Lei Municipal 

n° 2856/2011 descreve e este trabalho adota esta Lei no projeto. 

 

Tabela 24: Características físico-químicas da água cinza bruta do Edifício 

Residencial Royal Blue, em Vitória – ES  

Parâmetros Água Cinza Bruta 

E. Colli (NMP/100ml) 5,21 

Cor verdadeira (UC) 85 

Condutividade (mS/cm) - 

DBO (mg/l) 106 

DQO ( mg/l) 237 

O‐ fosfato (mg/l) 2,23 

PO4
-P (mg/l) 2,87 

NTK (mg/l) 6,53 

NH4
+ N (mg/l) 1,28 

Nitrito(mg/l) 0,4 

Nitrato ( mg/l) 0,14 

pH 7,8 

Sulfeto (mg/l) 1,56 

Sulfato (mg/l) 88 

Surfactantes (ppm) - 

SST (mg/l) 78 

ST (mg/l) - 

STV (mg/l) - 

Turbidez (uT) 73 

Óleos e Graxas (mg/l) 39 

Alcalinidade Total (mg/lCaCO3) 55 

Fonte: Gonçalves et al. (2010) 
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7.6) Substrato 

A escolha do substrato foi fundamentada no estudo de Pitaluga (2011) e Sezerino 

(2006). Este conduziu um estudo em escala laboratorial, entre o período de abril a novembro 

de 2003, para determinar o melhor material filtrante que seria usado em sua unidade de 

tratamento de esgoto sanitário, utilizando um sistema de wetlands construída de fluxo 

horizontal. O ensaio foi realizado com três diferentes materiais filtrantes (areia, saibro e brita), 

de acordo com a EB-2097 (ABNT,1990). O experimento foi realizado com três diferentes 

afluentes, mas neste estudo nos interessam os dados da pesquisa feita com o efluente da lagoa 

de estabilização no tratamento de esgoto doméstico. O trabalho consistia em alimentar primeiro 

o filtro com brita e o efluente deste filtro seria o afluente dos demais filtros. A tabela 25 mostra 

o afluente e efluente dos materiais filtrantes.  

 

Tabela 25: Concentrações médias afluentes e efluente nas três colunas 

Parâmetros 
Concentração média 

afluente 

Concentração média efluente 

Areia Areia e Saibro Brita 

DQO (mgDQO/l) 370 67 78 189 

SS (mgSS/l) 110 ND ND 68 

Fonte: Sezerino (2006) 

 

Sezerino (2006) constatou que a brita apresentou baixa performance de remoção de 

DQO e SS. A areia e o saibro tiveram resultados parecidos na qualidade de seus efluentes. 

Entretanto, a areia apresentou uma baixa adsorção de fósforo. Apesar da dificuldade da remoção 

do fósforo, Sezerino (2006) escolheu a areia como seu material filtrante, por ser mais barata 

que o saibro. 

Já Pitaluga (2011) projetou uma estação de tratamento de esgoto sanitário na 

Universidade Federal de Goiás com três wetlands construídos de fluxo horizontal cada um com 

um substrato diferente. O estudo foi realizado entre novembro de 2009 a setembro de 2010. A 

tabela 26 apresenta a eficiência percentual na remoção de poluentes dos substratos em questão. 
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Tabela 26: Eficiência percentual na remoção de poluentes pelos substratos no sistema de 

wetlands construídos. 

Parâmetros 
Substratos 

Brita #1 Brita #0 Areia 

DBO 94,2% 94,4% 96,4% 

DQO 87,4% 87,3% 88,4% 

Coli. termotolerantes 98,89% 99,62% 99,59% 

Fósforo Totais 61,0% 62,4% 93,9% 

NH3H 59,5% 58,3% 58,2 

SST 96,0% 94,7% 86,2% 

Fonte: Pitaluga (2011). 

Com suporte nestas pesquisas, foi adotado como material filtrante para os cálculos do 

presente projeto a areia, por apresentar uma boa remoção das maiorias dos poluentes.  

 

7.7) Plantas 

As macrófitas são plantas empregadas nos wetlands construídos, porque possuem uma 

alta taxa de crescimento, tolerância a ambientes alagados, anóxicos saturado, capacidade de 

absorção de poluentes, além de serem adaptáveis a climas extremos (WU, H. et al., 2015; 

SEZERINO et al., 2015; PITALUGA, 2011).  

Segundo Sezerino et al. (2015), a Typha spp é considerada a planta mais utilizada nos 

wetlands construídos no Brasil. A segunda mais usada é a Eleocharis spp, seguida de 

Zizzaniopsis spp, como mostrado na figura 40. 

Almeida et al. (2007), realizam uma pesquisa em Goiânia (GO), para determinar a 

eficiência das macrófitas na purificação de esgoto, submetido a tratamento por wetlands 

construídos. Dentre as espécies analisadas, a taboa e o lírio do brejo foram as mais eficientes 

na remoção de DBO, na oxigenação do substrato, na redução do nitrogênio amoniacal e na 

remoção de coliformes, tendo a taboa se destacado na remoção de fosfato. A tabela 27 mostra 

a porcentagem de remoção dos poluentes pelas plantas analisadas.  
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Figura 40: Macrófitas mais empregadas em wetlands 

construídos de fluxo horizontal no Brasil. 

Fonte: Sezerino (2015) 

 

 

Tabela 27: Eficiência percentual na remoção de poluentes por plantas no sistema de 

wetlands construídos 

Parâmetros 

Plantas 

Angola Conta Lírio Taboa 

DBO 85,02% 86,88% 88,38% 91,81% 

DQO 88,09% 87,91% 89,39% 89,50% 

Nitrogênio amoniacal 32,33% 19,32% 53,46% 50,19% 

Fosfatos 59,13% 33,91% 46,45% 72,00% 

Coliformes fecais 99,96% 99,61% 99,61% 99,97% 

Fonte: Almeida et al. (2007) 
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A partir desta conclusão, esse trabalho utilizará a taboa e o lírio do brejo no wetland 

construído de fluxo horizontal. O lírio do brejo além de ter uma boa eficiência, propicia um 

efeito paisagístico e aromático, atraindo aves e insetos agradáveis (PITALUGA, 2011).  

 

7.8) Sistema Experimental 

O sistema experimental é constituído por um tanque séptico (TS), dimensionado 

segundo a NBR 7.229 (ABNT,1993), seguido por um wetland construído de fluxo sub-

superficial horizontal (WCFH) e por um tanque reservatório para armazenar o efluente tratado, 

que será posteriormente utilizado nas descargas dos vasos sanitários do edifício. 

O projeto conta com os desníveis do solo, conduzindo o fluxo da água cinza por 

gravidade, não necessitando de bombeamento. A figura 41 mostra o fluxograma da estação de 

tratamento de água cinza projetada. 

 

Figura 41: Fluxograma da estação de tratamento de água cinza projetada. 

Fonte: Autores 

 

Visando um melhor funcionamento do wetland construído, adotou-se o tanque séptico 

como seu pré-tratamento. O tanque séptico tem como papel principal a decantação e digestão. 

Isto reduz a matéria orgânica e os sólidos no afluente do wetland construído. Em função da 

facilidade na construção, operação e da eficiência, o tanque séptico é uma unidade de pré-

tratamento muito utilizada em estações de tratamento de águas residuárias e esgotos que utiliza 

wetlands construídos em edificações ou em pequenas comunidades.  

O tanque séptico será em formato cilíndrico com câmara única, possuindo um volume 

útil de 46,36 m3, um diâmetro interno de 5,07 m e uma profundidade útil de 2,3 m. Segundo 
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Barros et al. (2017), o tanque séptico quando projetado corretamente tem uma eficiência de 

35% a 60% na remoção de DBO. Pituluga (2011) conseguiu uma eficiência de remoção de 

DBO de 48% em seu sistema experimental de tratamento de esgoto sanitário por wetlands 

contruídos. 

O wetland construído foi dimensionado para uma vazão de 52,57 m3/dia. Cconsiderando 

que o tanque séptico remova 35% da DBO, a concentração afluente em termos de DBO é 68,9 

mg/l. A concentração efluente em termos de DBO que foi usado é de 10 mg/l, a qual é a 

permitida para uso em descargas pelo Manual de “Conservação e Reúso de água em 

Edificações” (FIESP, 2005). De acordo com Begosso (2009), o K20 estipulado é igual a 1,28 d-

1 e a temperatura crítica de 21,05oC, que é a média dos valores da temperatura do ar no inverno, 

resultando pela equação 3 em um KT de 1,36 d-1. 

 A profundidade recomendada por Brix e Johansen (1999) para o wetland é de 0,6 m. 

Segundo Pitaluga (2011), a declividade do fundo tem que ser entre 1% a 2% e a porosidade do 

leito de areia de 0,4. Com estas considerações e, aplicando na equação 4, encontra-se uma área 

superficial de 310,68 m2. Segundo Brix e Johansen (1999), o comprimento tem que ser maior 

que 15 m e menor que 30 m para que as macrófitas consigam remover os poluentes. De acordo 

com Pitaluga (2011), a razão comprimento/ largura tem que ser 2:1 ou 3:1. Neste trabalho foi 

adotada a razão 2:1, gerando um comprimento de 25,0 m e uma largura de 12,5 m.  

Sabendo a área e a profundidade obtém-se um volume útil de 186,41 m3. O tempo de 

detenção é de aproximadamente 1,4 dia, encontrado pela equação 2, mas Pitaluga (2011) 

recomenda ± 5 dias, para que não aconteça colmatação. A área per capita do wetlands projetado 

ee de 1,14 m2.pessoa-1 

A montagem do sistema se dá pela demarcação do terreno, escavação e terraplanagem, 

sendo que, no fundo e nas paredes, utiliza-se uma impermeabilização com três camadas de lona 

plástica. As paredes são constituídas de piso com concreto armado. O sistema de distribuição e 

coleta, em PVC, com diâmetro nominal de 40 mm, são dispostos no sentido transversal do 

wetland construído. As tubulações têm 10 m de comprimento. 

Visando uma distribuição mais uniforme, precisa-se perfurar as tubulações em toda sua 

extensão (os furos têm 1 cm de diâmetros e são espaçados 5 cm entre si). A tubulação de 

alimentação é posicionada no terço superior da profundidade do leito e a tubulação de drenagem 

no fundo do leito na extremidade oposta da tubulação de alimentação (SEZERINO, 2006). 
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O preenchimento com substrato é feito da seguinte forma: os 50 cm iniciais e finais são 

completados por brita # 1, ocupando 0,6 m de profundidade. Esta camada serve para proteger 

a tubulação de entupimento. Na parte intermediária, usa-se o material filtrante que é a areia, 

ocupando 0,6 m de profundidade, com as seguintes características: diâmetro dos grãos lavados 

está entre 0,08 mm e 0,9 mm; diâmetro efetivo (d10) de 0,11mm e d60/d10 de 3,64; 40% de vazios 

(PITALUGA, 2011).A figura 42 mostra como ficará o sistema de montagem do wetland 

construído. 

O substrato sofre deposição de partículas ao longo do tempo, diminuindo sua eficiência 

na remoção dos poluentes. A fim de que não ocorra isto, o substrato tem que ser trocado a cada 

5 anos ou menos tempo (PITALUGA, 2011). 

Figura 42: Vista em corte do leito do wetland construído de fluxo horizontal 

 

Fonte: Almeida (2010) 

As vegetações utilizadas foram as espécies Hedychium coronarium (lírio do brejo) e 

Typha angustifolla L. (taboa). Segundo Recomendações de Solano et al. (2004), a iniciação do 

sistema com água cinza ocorre depois do pegamento das plantas. Antes disto, elas devem ser 

irrigadas com água da torneira, demorando de 15 a 30 dias para o pegamento das plantas, após 

o transplante (PITALUGA, 2011). De acordo com a literatura encontrada, utiliza-se uma 

densidade de plantio de 4 a 10 mudas por metro quadrado (PITALUGA, 2011; SEZERINO, 

2006; ALMEIDA et al., 2010).  



114 
 

 

As macrófitas são responsáveis pela retirada de nitrogênio do sistema. Segundo Brix 

(1997), elas retiram uma faixa de 200 a 250 kgN/ha.ano (0,055 a 0,068 g/m2.d), quando 

podadas e sob um clima temperado. Brix (1997) também menciona que, se as plantas não forem 

podadas, o nitrogênio incorporado a elas retornará ao sistema, em consequência da morte e 

decomposição do tecido das plantas.  

Com o intuito de evitar afloramento do afluente, proliferação de mosquitos e liberação 

de maus odores, indica-se que o nível do afluente no interior do leito seja mantido 

aproximadamente 5 cm baixo da superfície do substrato (PITALUGA, 2011). 
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CAPÍTULO VIII – CONCLUSÃO 

 

O wetland construído foi dimensionado de acordo com orientações de Sezerino et al. 

(2015), que é a mais usada na literatura brasileira, entretanto, não foi considerando a eficiência 

que cada planta desempenha. 

Foi visto neste trabalho que para fazer um tratamento de água cinza para reúso nas 

descargas dos vasos sanitários, em um edifício residencial com 272 pessoas, é preciso uma área 

de 310,68 m2 e um volume útil de 186,41 m3. Neste edifício em Icaraí não seria possível a 

instalação deste sistema, pois não dispõe de um espaço para isto. Entretanto, este sistema pode 

ser implementado em locais onde haja maior oferta de espaço. 

Percebe-se que ainda é preciso testar o sistema experimental para fazer ajustes, pois nos 

cálculos não se tem como prever o quanto de evapotranspiração ocorre. Esta característica 

influencia na eficiência do processo e no tempo de detenção hidráulica. Segundo Pitaluga 

(2011), leitos com escoamento sub-superficial têm menos perdas de água do que aqueles com 

escoamento superficial. Segundo Zanella (2008), sistemas vegetados perdem 2,8 vezes mais 

água que sistemas não vegetados. Nesse trabalho foi encontrado um tempo de detenção de 1 

dia, mas provavelmente será maior quando levar-se em conta a evapotranspiração do sistema.  

De acordo com Sezerino (2006), o tratamento por wetland construído em temperaturas 

mais elevadas propicia melhor atividade microbiológica, consequentemente, aumenta a 

capacidade de depuração das águas cinzas. 

A taxa hidráulica é outro ponto que deve ser testado no sistema para saber qual será a 

mais eficiente para que não ocorra a colmatação, ocasionada pelo preenchimento dos vazios 

entre os grãos por partículas oriundas das águas residuárias e pelo crescimento das raízes e do 

biofilme, (PITALUGA, 2011). Pitaluga (2011) verificou que em seu leito de areia com 1,0 m 

de largura, 3,0 m de comprimento e 0,55 m de profundidade, vegetado com lírio do brejo, a 

vazão máxima de aplicação do esgoto foi de 10,9 Lm-2min-1.  Sezerino (2006) verificou que a 

colmatação reduziu a qualidade do efluente final, pois o líquido a ser tratado não penetrou 

direito no material filtrante, com isso, não houve contato com a rizosfera e os microrganismos 

associados, que são responsáveis pela remoção dos poluentes. Além disso, liberou maus odores 

e atraiu insetos indesejados.  
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O monitoramento da eficiência do substrato e da vegetação são pontos que causam mais 

trabalho nos wetlands construídos. O substrato e a vegetação perdem sua capacidade de 

remoção e precisam ser trocados ou podados com o tempo. 

O wetland construído é um sistema barato, de fácil operação e construção e de baixo 

custo energético. Este sistema precisa de materiais acessíveis e baratos, o que não coloca o 

reúso de água uma atividade impossível para uma residencial urbana ou rural. Além disso, ele 

pode ser incorporado à paisagem e quando bem projetado não apresenta odores e atrai aves 

desejáveis. Como vista na ETE Ponte dos Leites, o wetland construído atrai uma grande 

biodiversidade, melhorando o ecosistema da região. 
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