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RESUMO 

 

     Os sistemas Wetlands -alagados construídos- são considerados atualmente como um 
método de tratamento que utiliza tecnologia simples, de fácil operação e custo baixo, que tem 
sido utilizado em várias partes do mundo, bem como no Brasil. Utilizado isoladamente ou 
como complemento de outros tipos de sistemas de tratamento, uma vez que remove 
eficientemente nutrientes, outros poluentes e patógenos presentes na água.  

Devido à alta complexidade encontrada nos alagados construídos, dificultando a previsão 
da resposta do sistema ao tratar efluentes, deve-se considerar como ideal basear o 
dimensionamento do sistema wetland em relação a necessária remoção deste parâmetro ao 
invés de dimensioná-lo a partir de empirismo.   

  Foi realizado o estudo para a determinação do coeficiente de decaimento bacteriano na 
unidade Wetland localizada na Estação de Tratamento de Esgotos Ponta Negra, situado na 
cidade de Natal, região litorânea do Estado do Rio Grande do Norte. 

O modelo mais representativo para determinar o decaimento bacteriano neste sistema foi o 
de Chick para regime hidráulico em pistão. Foram encontrados Kb de 0,37 d-1 para vazão 
15m³/d. Já para o sistema funcionando a vazão máxima de projeto, 30m³/d, obteve-se o Kb de 
0,98 d-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras chave: tratamento de esgotos, wetland, coeficiente de decaimento bacteriano 



 

 IV

ABSTRACT 
 
 

Wetlands systems are considered nowadays as a treatment method that uses simple, 
easy operation and low cost technology, which has been used in various parts of the world and 
also in Brazil. Used alone or as a complement to other types of treatment systems, once it 
effectively removes nutrients, pathogens and other pollutants in the water. 

Due to the high complexity found in wetlands, making it difficult to predict the 
response of the system to treat wastewater, one should consider as ideal to base the sizing of 
the wetland system over the necessary removal of this parameter instead of scaling it from 
empiricism. 

 The study was conducted to determine the coefficient of bacterial decrease in the 
Wetland unit located at Ponta Negra Station Sewage Treatment, located in Natal, the coastal 
region of Rio Grande do Norte. 

The most representative model to determine the bacterial decrease in this system was 
the one from Chick for hydraulic piston system. Kb of 0.37 d-1 were found for the flow rate of 
15m³/d, while for the system operating at maximum design flow, 30m³/d, the Kb of 0.98 d-1 

was found. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: sewage treatment, wetland, bacterial decrease coefficient  
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Wetlands -alagados construídos- são considerados como tecnologia de tratamento simples, 

de fácil operação e custo baixo, uma vez que possibilita a minimização dos riscos nas águas 

residuárias. Os wetlands construídos têm sido cada vez mais utilizados em várias partes do 

mundo, como também no Brasil encontram-se vários registros de estudos em wetlands.  

Este sistema pode ser usado isoladamente ou como complemento de outros sistemas de 

tratamento, pois consegue remover eficientemente nutrientes, poluentes e patógenos presentes 

nas águas residuárias.  

Os coeficientes de decaimento de variáveis do sistema wetland são um aspectos 

importantes que ainda não apresentam consenso entre especialistas no assunto, uma vez que o 

tratamento em alagados construídos apresenta grande complexidade, por isso ainda não se 

possui um conhecimento adequado das formas, nas quais estes sistemas respondem ao tratar 

efluentes.   

Na maioria dos casos o dimensionamento deste sistema ainda é caracterizado por 

empirismos. O dimensionamento do sistema wetland deve se basear nos parâmetros de 

necessária remoção para o sistema, como por exemplo, coliformes termotolerantes, sólidos 

totais entre outros. A busca por valores regionais que represente com mais confiabilidade os 

parâmetros, com base nas condições climáticas de regiões tropicais, motivou a realização 

deste estudo. 

O presente estudo teve como objetivo a determinação do coeficiente de decaimento 

bacteriano em unidade experimental wetland de fluxo contínuo e avaliar o modelo 

matemático que melhor se ajusta à cinética de remoção.     

 



Objetivos 

Juliana Neves Beda 2

2 - OBJETIVOS 

 

2.1 - Objetivo Geral 

 

• O presente trabalho visa determinar o coeficiente de decaimento bacteriano em 

unidade experimental Wetland visando à obtenção de valores regionais para esta 

variável em condições climáticas de regiões tropicais.  

 

2.2 - Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar o afluente do wetland após tratamento por lagoa facultativa primária. 

• Avaliar o desempenho da unidade wetland para as vazões estudadas de 15m³/d e 

30m³/d.  
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3 - REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 – Tratamento de efluentes através de sistemas alagados construídos (WETLANDS) 

 

Wetlands construídos são sistemas projetados para utilizar plantas aquáticas em 

substratos como areia, cascalho ou outro material inerte, onde ocorre a formação de biofilme 

que agregam populações variadas de microrganismos os quais, por meio de processos 

biológicos, químicos e físicos, tratam águas residuárias (SOUZA et al, 2000; SOUZA et al, 

2003).  

Wetlands construídos podem constituir boa opção para pós-tratamento de efluentes 

domésticos ou industriais, pois comprovadamente apresentam elevada capacidade de remoção 

de demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO) e sólidos, 

assim como de nutrientes e organismos indicadores de contaminação, embora, para os últimos 

indicadores as informações sejam escassas e/ou menos precisas (CALIJURI et al, 2009).  

Dentre as soluções simples, propostas para tratamento de águas residuárias ricas em 

material orgânico [...] distingue-se a disposição em sistemas alagados construídos (FREITAS, 

2006).  

Existem no meio ambiente wetlands naturais, os quais são representados por terras 

úmidas, brejos, várzeas, pântanos, manguezais e lagos rasos. Mecanismos biológicos, 

químicos e físicos no sistema solo-água-planta atuam no tratamento dos esgotos, sendo a 

eficiência de remoção de DBO, nutrientes e patógenos similar à dos sistemas por disposição 

no solo (CHERNICHARO et al, 2006).  

O tratamento de águas residuárias em sistemas de alagados construídos reproduz os 

processos naturais que ocorrem em sistemas alagados naturais. FREITAS (2006) ressalta que 

a diferença é a introdução de tecnologia com o objetivo de fazer com que o processo se 

desenvolva em condições controladas, em taxas mais elevadas, visando à redução de custo de 

implantação e a redução de riscos de contaminação ambiental.  

No Nordeste brasileiro, e, em regiões onde a irradiação solar é constante durante a 

maioria dos dias do ano o processo fotossintético das macrófitas é favorecido tornando esta 

ecotecnologia viável. 

Fatores hidrológicos como precipitação, infiltração, evapotranspiração, taxa de 

carregamento hidráulico e profundidade interferem na eficiência do sistema wetland 

(MONTEIRO, 2009). 
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Estes sistemas oferecem benefícios ambientais consideráveis, tais como a sua 

integração com parques e sistemas recreacionais, possibilitando o desenvolvimento de 

animais silvestres, harmonizando-se com a paisagem natural e proporcionando a produção de 

efluente de boa qualidade, que poderá ser usado na agricultura ou lançados em corpos hídricos 

receptores (MEIRA et al, 2001). 

CUNHA (2006) afirma que alagados recebem descargas de águas poluídas em 

diversas situações no passar dos anos, mas somente recentemente foram reconhecidos como 

um sistema de tratamento potencialmente eficiente e com custo relativamente baixo. 

A EPA (2000) considera que wetlands construídos são sistemas complexos que 

separam e transformam contaminantes por mecanismos físicos, químicos e biológicos 

ocorrendo simultaneamente ou seqüencialmente a medida que o efluente passa através do 

sistema. No sentido qualitativo, os processos que ocorrem são conhecidos, mas somente em 

poucos casos se encontra medida adequada para fornecer avaliações mais quantitativas.  

Os mecanismos predominantes e sua seqüência de reação dependem da entrada de 

parâmetros externos ao sistema, das interações internas e das características dos wetlands. Os 

parâmetros de entrada externa, na maioria das vezes motivo de preocupação, incluem a 

quantidade e qualidade de efluente (esgoto) e o ciclo do sistema hidrológico (EPA, 2000).  

Alagados construídos são ecossistemas artificiais que utilizam os princípios básicos de 

modificação da qualidade da água de várzeas naturais, contudo há uma otimização das 

propriedades relativas às funções de ciclagem de nutrientes, remoção de matéria orgânica, 

princípios ativos e metais (CUNHA, 2006). Do ponto de vista prático, alagados construídos 

podem ser projetados com maior grau de controle, com definição da composição do substrato 

- pode-se melhorar a condutividade hidráulica do sistema- e do tipo de vegetação, seleção do 

local, controle hidráulico e escolha tempo de retenção (BRIX, 1993; CUNHA, 2006).  

O sistema pode ser usado isoladamente ou como complemento de outras tecnologias 

de tratamento de águas e de efluentes, uma vez que proporcionam remoção de nutrientes, 

poluentes e patógenos presentes na água (MONTEIRO, 2009). 

Os wetlands representam uma forma natural de tratamento, os quais utilizam um vasto 

conjunto da fauna, flora e microrganismos, além de utilizar muito pouca energia para remover 

e estabilizar poluentes da água. Esses sistemas são de baixo custo e envolvem tecnologia 

simples, tornando-os atrativos para o tratamento de esgotos em cidades de pequeno e médio 

porte (BRIX, 1993). 
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Wetlands naturais atuam por processos de autodepuração das áreas inundadas, quer 

sejam permanentes ou temporárias. Como exemplos de áreas alagadas naturalmente têm-se 

pântanos, brejos, várzeas de rios, estuários entres outras. Nestas áreas desenvolvem-se 

vegetações adaptadas a este tipo de solo, como também apresentam ampla diversidade 

biológica.    

FLORENCIO et al (2006) concluiram que é elevada a capacidade de remoção de DBO 

e, adicionalmente, de nutrientes, principalmente de nitrogênio (por interações químicas no 

solo e absorção pela biomassa vegetal) e de parasitas (por mecanismos físicos de retenção), 

porém,  a remoção de bactérias e vírus é mais limitada. 

Visando minimizar os riscos das águas residuárias, reduzindo também a contaminação 

microbiológica, wetlands construídos são considerados hoje como um método de tratamento 

que utiliza tecnologia simples, de fácil operação e custo baixo. Neles ocorre principalmente, 

boa ciclagem de nutrientes, remoção da matéria orgânica e redução de microrganismos 

patogênicos presentes nas águas residuárias.   

As áreas alagadas construídas compreendem diversas estratégias para a simulação de 

ecossistemas alagados naturais, utilizando princípios básicos de modificação das 

características das águas até serem alcançados padrões de qualidade desejáveis.  

Alagados construídos diferem dos naturais pela interferência humana, tal como 

aterros, drenagem, alteração de fluxo e das propriedades físicas. Entretanto, a utilização de 

alagados construídos para o tratamento de esgoto de esgoto bruto apresenta efluentes fora dos 

padrões de lançamento previstos em lei, e portanto não deve ser incentivada (Von 

SPERLING, 2005).  

O principal objetivo do sistema de alagados construídos é a melhoria da qualidade da 

água, seguido por objetivos secundários, tais como produção fotossintética de  biomassa, 

recreação e educação ambiental. (KLADEC e KNIGHT, 1996; CUNHA,2006 e ANTUNES, 

2009). 

Os sistemas de wetlands construídos além de servir como pós-tratamento, tem forte 

apelo ecológico e estético, devido ao maciço vegetal que se forma como fator principal de 

foco visual, colaborando para atenuar fatores de rejeição associados às estações de tratamento 

(ZANELLA, 2009). 
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Fundamentalmente, a espécie vegetal a ser empregada em sistema de wetland 

construído deve estar adaptada a ambientes permanentemente saturados e deve suportar o 

fluxo constante de poluentes de diversos tipos e concentrações. (ZANELLA, 2009) 

Os alagados construídos são também definidos como um complexo projetado ou 

artesanal de substratos saturados, vegetação e água, para a finalidade de uso humano e em seu 

benefício (COSTA, 2005). 

Dentre os mecanismos de remoção bacteriana, destacam-se a decantação e o efeito 

peneira causado pelo biofilme microbiano aderido às raízes e ao substrato, o predatismo e a 

competição entre outros microrganismos e eventuais substâncias tóxicas produzidas pelas 

plantas e liberadas através de suas raízes (BRIX, 1994). 

Esses sistemas artificiais têm sido usados em diversos países para o tratamento 

secundário e terciário de águas residuárias por possibilitar simples construção, ser de fácil 

operação e manutenção e de baixo custo (SALATI JR. et al.,1999; COSTA, 2005). 

SOUZA et al (2004) afirmam que o sistema tem capacidade para remover carga 

poluidora, manter a conservação dos ecossistemas terrestres e aquáticos, reduzir o 

aquecimento global da terra, fixar o carbono do meio ambiente, contribuindo para o equilíbrio 

de CO2 e ainda conservar a biodiversidade como um todo. 

 MONTEIRO (2009) explica que sistemas tipos wetlands construídos apresentam 

configurações relacionadas à direção e tipo de água, regime de aplicação do afluente e tipo de 

macrófita utilizada. A direção do fluxo pode ser horizontal ou vertical, quando horizontal, 

pode apresentar fluxo superficial ou subsuperficial.  

Como todo sistema vivo, wetlands podem tolerar melhor as mudanças se for permitido 

um tempo para sua estabilização. Sendo assim, alguns processos de remoção requerem curtos 

períodos para se estabilizarem, mas outros podem exigir meses ou anos para alcançarem 

estabilidade (CUNHA, 2006). O estabelecimento da vegetação e do biofilme podem requerer 

alguns meses, e se o alagado for de fluxo subsuperficial a lixiviação e adsorção de alguns 

constituintes podem levar um ano ou mais. 

MONTEIRO (2009) alerta que é imprescindível a utilização de sistemas de tratamento 

preliminar e primário - retirada de sólidos grosseiros, flutuantes e sedimentáveis - para a 

proteção do sistema wetland contra o processo de colmatação. 
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Como tratamento secundário ou terciário os alagados construídos têm promovido 

efluentes finais de boa qualidade, tornando possível seu lançamento em corpos d'água ou 

reutilização para fins considerados não nobres. De modo geral o sistema wetland proporciona 

bom desempenho quanto à remoção de matéria orgânica (DBO e sólidos suspensos). 

 A tecnologia de utilização de plantas no tratamento de esgoto e de efluentes agrícolas 

e industriais conduz para um processo integrado e auto-sustentável. No entanto, a planta 

depois de removida do sistema deve ser utilizada para algum fim, seja para a produção de 

energia, biofertilizantes ou ração animal (CUNHA, 2006). 

As principais vantagens nestes sistemas são o baixo custo de implantação, a alta 

eficiência de melhoria dos parâmetros que caracterizam os recursos hídricos,a  alta produção 

de ração animal, energia e biofertilizantes ( SALATI ,2003). Tecnologias de tratamento de 

efluentes mais acessíveis, principalmente direcionadas as pequenas comunidades de países em 

desenvolvimento são uma boa alternativa (ANTUNES, 2009). 

Entretanto, é necessário o aprofundamento dos conhecimentos científicos em relação 

aos alagados para permitir que os projetos sejam aperfeiçoados e, desta forma, otimizadas sua 

função de melhoria da qualidade da água e reduzidos os investimentos financeiros necessários 

(SALATI, 1998). 

 

3.2 – Tipos de sistemas de alagados construídos e componentes  

 

Várias técnicas de wetlands construídas foram desenvolvidas nestes últimos anos, as 

quais são utilizadas de acordo com as características do efluente a ser tratado, da eficiência 

final desejada na remoção de nutrientes, contaminantes e outros poluentes, do interesse da 

utilização da biomassa produzida e de finalidade paisagística. 

Os tipos de alagados construídos baseados no sistema de classificação de BRIX 

(1993), a partir das macrófitas utilizadas são: i) sistemas que utilizam plantas aquáticas 

flutuantes; ii) sistemas que utilizam plantas aquáticas emergentes;iii) sistemas que utilizam 

plantas aquáticas submersas; e  iv) sistemas combinados. 

Segundo CUNHA (2006) o sistema denominado DHS (Despoluição Hidrica com 

Solos – Patente Pi 850.3030) foi projetado por Salati em 1987. Esse sistema sofreu algumas 

modificações para aumentar sua eficiência e para ser utilizado em situações especiais de águas 

muito poluídas, ficando conhecido como sistema DHS de fluxo ascendente (CUNHA, 2006). 



Revisão Bibliográfica 

Juliana Neves Beda 
 

8

Segundo SALATI (2003) wetlands com plantas emergentes são sistemas que utilizam 

plantas que se desenvolvem com sistema radicular preso ao sedimento e o caule e as folhas 

parcialmente submersos. A profunda penetração do sistema radicular permite a exploração de 

grande volume de sedimentos, dependendo da espécie considerada. Para o autor, as espécies 

típicas de macrófitas aquáticas emergentes são conhecidas de forma genérica pelo nome de 

juncos, que são plantas herbáceas de diversas famílias e as espécies mais utilizadas em 

projetos são a Phragmites australis (Caniço-de-água), a Typha latifólia (Taboa) e o  Scirpus 

lacustris (Bunho).  

Em relação a direção de fluxo existem três esquemas básicos: fluxo superficial, fluxo 

subsuperficial horizontal e fluxo vertical (SALATI, 2003). 

 

3.2.1 – Substrato 

 

Sistemas alagados construídos são constituídos por canais de preenchidos por meio 

poroso de alta condutividade hidráulica (usualmente cascalho, areia grossa ou brita), o qual dá 

suporte ao crescimento de macrófitas e de biofilme, além do fundamental papel de atuar como 

filtro para alguns poluentes (CALIJURI et al, 2009). 

Variados tipos de substratos podem ser utilizados, sejam resíduos de mineração, areia, 

silte, cascalho, brita, resíduos orgânicos entre outros. Entre as partículas de substrato existem 

espaços vazios que servem de canais, facilitando o escoamento do líquido, de acordo com sua 

permeabilidade.  

A acumulação de lodo durante a operação do sistema resulta no aparecimento de 

obstruções dos vazios do substrato, mesmo com isso considera-se o sistema wetland com de 

fácil e simples manejo. O acúmulo do lodo é ocasionado, geralmente, pelas baixas 

velocidades do efluente nos trajetos pelo sistema. O reator é um local ideal para a remoção e 

retenção de nutrientes e para a formação do biofilme microbiano quando aliado às raízes das 

macrófitas aquáticas. 

O substrato deverá ser colocado sobre proteção impermeável de lona, manta, asfalto 

ou argila compactada, que evita a contaminação do solo e eventual infiltração até o lençol 

freático. Essas camadas permitem a contenção do liquido no sistema (MARQUES, 1999; 

SALATI JR. et al., 1999; COSTA,2005). 
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3.2.2 – Macrófitas aquáticas 

 

 Podem ser usadas espécies vegetais nativas que se caracterizam por crescer em locais 

alagados a maior parte do tempo (COSTA, 2005). Suas raízes captam nutrientes e outras 

substâncias da água. Incorporam ar pelas folhas e o transfere aos rizomas e raízes através do 

aerênquima, tecido vegetal de preenchimento dos caules. O oxigênio passa das raízes ao 

substrato, que pode apresentar-se em condições de anaerobiose por estar submerso. Essa 

transferência de oxigênio aumenta a degradação aeróbia de compostos orgânicos no local 

(BRIX, 1997; COSTA, 2005). 

 As plantas aquáticas são muito importantes para a melhoria da qualidade das águas, 

uma vez que funcionam como filtros, retendo partículas à medida que a água passa pelas 

mesmas e fornecem quantidades substanciais de área de contato para adesão de 

microrganismos (BRIX, 1993; HAMMER, 1993; CUNHA, 2006).  

A escolha das macrófitas é inerente à configuração do sistema utilizado (MONTEIRO, 

2009). Também pode-se escolher plantas aquáticas nativas de região em que será implantado 

o sistema capazes de se adaptarem,por exemplo, capim andrequicé (Echinochloa crus-gallis) 

e capim elefante (Pennisetum purpureum), para região nordeste. Através dos mecanismos de 

absorção e assimilação, as macrófitas são capazes de remover grande quantidade de nutrientes 

das águas poluídas, muitos dos quais ficam retidos no sistema pelos sucessivos ciclos de 

crescimento, morte e decomposição (CUNHA, 2006). 

 As macrófitas têm habilidade em transportar gases atmosféricos, incluindo oxigênio, 

para suprir a demanda respiratória dos tecidos das raízes e oxigenar a rizosfera (BRIX, 1994). 

 A transferência de oxigênio permite que oxidações químicas ocorram nesta região, no 

entanto o mais importante é o fato da rizosfera fornecer condições para que uma grande 

população de bactérias se estabeleça e possa realizar modificações de nutrientes, íons 

metálicos e outros componentes (BRIX, 1993, BRIX, 1994). 

 Na zona da rizosfera se misturam regiões aeróbias, circundadas por anaeróbias que 

auxiliam no processo de nitrificação e desnitrificação, entre outras transformações de 

poluentes (BRIX,1994). 

 Segundo MARQUES (1999) e CUNHA (2006) é desejável  a utilização de espécies 

locais e não exóticas,  tolerantes a prolongados períodos de submergência ou permanência em 

substrato saturado a maior parte do ano. As espécies do gênero Thypa e Scirpus tedem a 
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dominar em sistemas de alagados construídos em função da resposta a concentração de 

nutrientes (estresse ambiental). 

SOUSA (2000) afirma que as macrófitas aquáticas emergentes mais freqüentemente 

utilizadas são Typha spp (taboa), Phragmites (caniço-de-água), Juncus ingens (junco), 

Eichhornia crassipes (aguapé) e Schoenoplectus validus (vahl). Por outro lado, cita as 

seguintes macrófitas flutuantes: Eichhornia crassipes (aguapé), Spirodela (erva de pato), 

Salvinia molesta (salvínia) e Hydrocotyle umbellata (ariçoba). 

No que diz respeito à manutenção e produtividade do sistema, OLIVEIRA et al (1998) 

citados por CUNHA(2006) afirmam que para sustentar a alta produtividade e retirar do 

sistema os nutrientes incorporados, é necessário também que haja o manejo adequado das 

plantas, com colheitas periódicas da biomassa. 

ANTUNES (2009) avaliou o potencial de uso das macrófitas aquáticas como adubo 

orgânico processando-as através da compostagem e concluiu que as taxas de crescimento são 

elevadas, resultando em freqüentes retiradas de excedente para otimizar a eficiência do 

sistema, mas acarretando a  geração de resíduo orgânico.  

 

3.2.3 – Biofilme            

 

O biofilme se desenvolve na rizosfera, raízes e substrato. É composto por colônias de 

bactérias, protozoários, micro metazoários e outros microrganismos que degradam a matéria 

orgânica para sais inorgânicos, tornando os nutrientes disponíveis para as macrófitas 

(MARQUES, 1999; COSTA, 2005). 

Os microrganismos ocorrem naturalmente na maioria das águas com disponibilidade 

de nutrientes e fontes de energia. Explica que existem temperaturas máximas e mínimas que 

determinam os processos químicos, as atividades bioquímicas e as taxas de crescimento 

microbiano. Cada espécie tem uma temperatura ótima para o seu crescimento (CUNHA, 

2006).   

 

3.2.4 – Distribuição da água no sistema 

 

A distribuição de água no sistema alagados construídos (wetland) deve ser 

caracterizada pela simplicidade de manutenção e operação. As estruturas de entrada e saída da 

água podem ser trincheiras cheias de pedras para facilitar a distribuição do afluente por todo o 
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leito, diminuir o impacto da correnteza sobre o biofilme e garantir a máxima assimilação de 

poluentes. 

Para a drenagem das trincheiras recomenda-se o uso de tubos de PVC, que também 

controlam o nível de água no sistema. Quando o fluxo se mantém embaixo e próximo da 

superfície do substrato, tem-se wetland de fluxo subsuperficial e no caso do fluxo de água 

residuária manter-se na superfície do substrato, denomina-se wetland de fluxo superficial 

(MARQUES, 1999; COSTA, 2005).  

Wetlands de fluxo superficial apresentam-se com aparência de terras úmidas naturais, 

pois contêm plantas aquáticas flutuantes e/ou enraizadas (emergentes e submersas) numa 

camada de solo no fundo e a água flui livremente entre as folhas e caules das plantas. Podem 

ocorrer áreas abertas dominadas pelas plantas, ou apresentar ilhas com funções de habitat. É 

comum estes sistemas apresentarem uma ecologia aquática muito complexa (Von 

SPERLING, 2005). 

Deve-se, preferencialmente, utilizar plantas nativas, uma vez que estas estão 

previamente adaptadas ao clima local. 

Segundo Von SPERLING (2005) pode conter revestimento de fundo ou não, 

dependendo das exigências ambientais. Geralmente a altura de lamina de água situa-se entre 

0,6 e 0,9m para as zonas vegetadas e 1,2 a 1,5m para as zonas de água livre. São adequados 

para receber efluentes de lagoas de estabilização, neste caso ocupando uma área de 1,5 a 3,0 

m²/hab.  

No sistema de fluxo subsuperficial não há água livre na superfície e o substrato é 

formado por leito de pedras, cascalho, areia ou solo, que dá suporte ao crescimento das 

plantas aquáticas. O nível da água permanece abaixo da superfície do leito e o liquido flui em 

contato com as raízes e os rizomas das plantas (onde se desenvolve o microfilme bacteriano), 

não sendo visíveis ou disponíveis para a biota aquática (Von SPERLING, 2005). 

Importante salientar que o sistema  de fluxo subsuperficial reduz consideravelmente a 

presença de insetos, cuja ocorrência deve ser evitada, principalmente, se o alagado ficar 

próximo de residências. Evitar vetores de proliferação de doenças torna-se essencial para 

preservação de ambiente saudável, assim favorecendo a redução das distâncias entre a geração 

do efluente e o local de tratamento, como também de destino final. 

O sistema tipo wetland horizontal de fluxo subsuperficial são reatores com fluxo 

pistonado (PHILIPPI &SEZERINO, 2004; MONTEIRO, 2009), em que os elementos que 

entram no sistema saem na mesma ordem. 
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A construção de sistemas de fluxo horizontal é bem mais simples que a de sistemas de 

fluxo vertical, apesar de necessitar de sistema de coleta do efluente e distribuição do afluente 

bem elaborado tanto nas partes superiores como inferiores dependendo do regime de fluxo 

adotado no sistema.  

Sistemas horizontais têm zonas de distribuição e coleta mais simplificadas, mas não 

permitem a predominância do metabolismo aeróbio comparado com sistemas verticais 

descendentes intermitentes (MONTEIRO, 2009). 

No sistema horizontal superficial a água percorre a camada acima do material de 

enchimento, em que as macrófitas estão plantadas o que o torna parecido com uma lagoa rasa. 

Nestes sistemas pode coexistir grande variedade de plantas embora as espécies submersas 

tenham melhor condição de adaptação, por apresentarem a maior parte de seus tecidos 

imersos na água.  

Nos sistemas horizontais subsuperficiais a água fica rente ao material de enchimento e 

é absorvida pelas raízes das macrófitas. Prevalecem condições anaeróbias no biofilme devido 

ao aporte de oxigênio ser por transferência do sistema radicular para as macrófitas.  

 Essa configuração permite maior área superficial a ser colonizada por bactérias e 

outros microrganismos associados. O regime de fluxo pistonado não é ideal, uma vez que não 

apresenta a mesma seqüência dos elementos devido à ultrapassagem ou atraso, assim como 

mistura interna e dispersão MONTEIRO (2009). 

Em sistemas verticais o liquido percorre o sistema de forma ascendente ou 

descendente. No caso dos sistemas verticais descendentes ocorre maior incorporação de 

oxigênio no biofilme, proporcionando condições aeróbias ao mesmo.  

A aplicação do afluente deve ser intermitente para possibilitar a incorporação do 

oxigênio. O tempo entre uma aplicação e outra deve ser suficiente para percolar o efluente por 

todo reator, de modo que o mesmo seja percorrido pelo ar atmosférico. 

Em sistemas colmatados, o período entre as aplicações pode não ser suficiente para a 

total percolação do liquido, impedindo a oxigenação do biofilme pela entrada de ar 

atmosférico (MONTEIRO, 2009). 

  Nos sistemas ascendentes o reator permanece saturado todo tempo e, tal como 

ocorre no reator horizontal de fluxo subsuperficial, a incorporação de ar para a oxigenação do 

biofilme não é eficiente, a oxigenação proporcionada pelas macrófitas é insuficiente para 

suprir toda a demanda aeróbia (MONTEIRO, 2009). 
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3.3 - Descrição e medição de patógenos  

 

 No meio natural a matéria orgânica é convertida em produtos mineralizados inertes 

por mecanismos naturais, caracterizando o fenômeno da autodepuração. Nas estações de 

tratamento de efluentes ocorre uma aceleração destes processos naturais devido à introdução 

de processos tecnológicos e desta forma, a depuração ocorre em condições controladas e em 

taxas mais elevadas.  

 Os principais organismos envolvidos no tratamento dos esgotos são as bactérias, 

fungos, protozoários, algas e vermes. Destes as bactérias são os mais importantes na 

estabilização da matéria orgânica (Von SPERLING, 1996).  

As bactérias constituem-se o maior grupo e de maior importância no tratamento 

biológico de esgotos. O mais comum dos indicadores dos níveis de contaminação da água por 

patógenos aquáticos são as do grupo coliforme (EPA, 2000).  As análises de coliformes fecais 

fornecem melhor indicadoras de contaminação fecal humana que o procedimento geral de 

análise de coliformes totais.  

O teste de coliformes fecais não é especifico e pode produzir um resultado falso 

positivo para contaminação humana, desde que estes organismos são excretados por animais 

de sangue quente incluindo aqueles residentes em ambientes alagados. Para que haja um 

diferenciamento entre contaminação de origem humana e de outros animais de sangue quente 

pode ser realizada a análise de estreptococos fecais.  

Existem também bactérias que realizam processos mais específicos como conversão 

da amônia a nitrito e de nitrito a nitrato (nitrificação) e conversão do nitrato a nitrogênio 

orgânico gasoso (desnitrificação). 

Segundo CEBALLOS (2000), os coliformes termotolerantes são encontrados nas fezes 

de animais homeotérmicos, apresentam concentração média de 108 a 1010 células por grama.  

Por se desenvolverem em temperaturas mais elevadas que coliformes totais (44,5° C) esse 

subgrupo recebe a denominação de termotolerantes. 

 

3.4- Mecanismos de remoção de patógenos  

 

 Nos wetlands o mecanismo de remoção de patógenos se dá através de uma 

combinação de processos físicos, químicos e biológicos por mecanismos de sedimentação/ 
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filtração, radiação ultravioleta, oxidação, adsorção a matéria orgânica, exposição a biocidas 

excretados por macrófitas, predação e ataques por vírus e morte natural. 

 Os principais mecanismos físicos são a filtração através das raízes da densidade das 

plantas, fixação do biofilme no substrato e nas macrófitas e sedimentação. A oxidação, o 

efeito biocida de substâncias que são excretadas por macrófita e a adsorção da matéria 

orgânica fazem parte dos mecanismos químicos. Segundo RIVERA et al (1995) apud 

CHERNICHARO et al (2006) os processos biológicos incluem a produção e efusão de 

substancias químicas no ambiente, as quais impedem o desenvolvimento de outros 

organismos (antibiose), predação por nematóides e parasitas, além de ataques realizados por 

lises de bactérias e morte natural. 

Microrganismos patogênicos e indicadores microbiológicos entram nos wetlands 

incorporados a sólidos suspensos ou em suspensão no esgoto afluente. As associações com 

sólidos suspensos totais seriam separados por vários mecanismos, tais como floculação, 

sedimentação e filtração. Uma vez separados os organismos viáveis também são liberados da 

parte sólida e/ou retidos no interior do biofilme ou na água ou são re-arrastados para coluna 

de água (EPA, 2000). 

 Independentemente de sua localização, os microorganismos competem com o 

consórcio de organismos circundantes, como organismos intestinais, que normalmente exigem 

um substrato rico e alta temperatura para favorecer a competição. A maioria não sobrevive à 

competição e são destruídos por predação ou, se perto da superfície em águas abertas, por 

radiação ultra violeta (EPA, 2000).   

A remoção de patógenos e indicadores em wetlands apresenta correlação com remoção 

de sólidos suspensos totais e tempo de retenção hidráulica (GEARHEART et al,1999; 

GERSBERG et al , 1989). Poucos estudos foram feitos sobre o efeito dos wetlands sobre 

patógenos específicos, mas GEARHEART encontrou remoção similiar à coliformes fecais 

com Salmonella e Colifágos MS2. Muitos patógenos são mais sensíveis ao ambiente do 

wetland que os indicadores, embora vírus e protozoários (esporos de protozoários) sejam mais 

resistentes.  

Sistemas de alagados construídos foram capazes de remover indicadores bacterianos e 

virais do efluente poluído com eficiência entre 90% e 99% (GERSBERG et al,1989). 

Tratamento de efluentes por alagados construídos pode reduzir os níveis de coliformes totais 

para igual ou inferior a 1000 col/100 ml (padrão quando se trata de efluentes secundários), no 
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entanto, para o tratamento de efluente bruto ou primário é necessária a desinfecção para se 

atingir este padrão.  

Com tempo de retenção hidráulica de 3 a 6 dias, alagados construídos são pelo menos 

equivalentes, e na maioria dos casos, mais eficazes do que sistemas convencionais de 

tratamento de águas residuárias para remoção de patógenos, sejam estes bactérias ou vírus 

(GERSBERG et al  1989). 

 Experiências realizadas por RIVERA et al (1995), SOUZA et al (2001) – wetland com 

macrófitas emergentes tipo Junco (Juncus sp) como pós-tratamento de UASB, MEIRA et al 

(2001) – wetlands plantados com Thypa (Thypa spp), TDH= 10 dias e Q= 16L/d, ZANELLA 

(2008)- wetlands com macrófitas plantadas tipo Copo de leite (Zantedeschia aethiopica), 

Papiro (Cyperus papyrus) entre outras com diferentes tempos de detenção hidráulica e vazões, 

como TDH= 3,5dias e Q 171mL.min-¹; TDH= 2dias e Q=229 mL.min-¹;  e TDH= 1dias e Q= 

598 mL.min-¹ - constataram a influência das macrófitas aquáticas na remoção de coliformes 

mesmo para sistemas operando diferentemente.  

Entretanto alagados construídos nem sempre garantem o atendimento a  rigorosos 

padrões de densidades de coliformes fecais. Resultados incertos foram reportados sobre 

viroses, e os mecanismos que afetam sua remoção podem ser diferentes dos que destroem 

indicadores (EPA, 2000).   

Com relação ao decaimento bacteriano pode-se atribuir diversos fatores que afetam a 

mortalidade bacteriana, como por exemplo: sedimentação, radiação solar, predação, utilização 

de nutrientes, ações físico-químicas, toxicidade das algas, toxicidade de outras bactérias. 

Todos estes fatores variam com a localização geográfica e com as características do efluente, 

principalmente com a temperatura.  

 Para avaliação da remoção bacteriana e determinação do coeficiente de 

decaimento bacteriano considera-se preliminarmente que a mortalidade bacteriana obedece ao 

modelo da Lei de Chick. 
Para fluxo em pistão tem-se: 

  �� = �� × ����×	   Eq. de Chick (Eq. 3.1) 

 Para mistura completa, e com tempos iguais de detenção (t), tem-se:  

   �� = 
�
���×	���

  (Eq. 3.2) 

Pode-se utilizar também o modelo de Wehner e Wilhem (1956). Para fluxo disperso, 

assim: 
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Ne =No 
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  (Eq. 3.3) 

a= √1 + 4!"	#	$ (Eq. 3.4) 

Sendo o número de dispersão de Yanez (1993), calculado conforme equação 3.5. 

d= 
�%&�

�	',)*�',)*�+%&,	�,'���
%
&��

   (Eq. 3.5) 

Também se pode calcular o numero de dispersão conforme ajuste da equação proposto 

por Von Sperling (1999), tem-se:  

d= B/L (Eq 3.6) 

Em que:  

Ne = coliformes no efluente; 

No = coliformes no afluente; 

Kb = coeficiente de decaimento bacteriano, em d-1; 

t = tempo de detenção hidráulica; 

d = número de dispersão, adimensional; 

L = comprimento do reator; 

b = largura do reator; 

a = número adimensional. 

Vários trabalhos publicados afirmam que para sistemas wetlands deve-se considerar o 

modelo de fluxo em pistão.  Para MONTEIRO (2009), em sistemas de fluxo pistonado, o 

número de dispersão d aproxima-se de 0, de forma que pode-se considerar a equação de Chick 

(Eq. 3.1). 

Para aproximar o regime de fluxo ao fluxo em pistão ideal, é necessária a utilização de 

toda área transversal do sistema.  Com a utilização da área transversal do sistema, 

teoricamente não ocorreria à formação de caminhos preferenciais, favorecendo a diminuição 

do tempo de detenção hidráulica teórico (MONTEIRO, 2009).  

Visando minimizar o aparecimento de canais preferenciais, é de suma importância que 

os sistemas de distribuição do afluente e de coleta do efluente sejam bem projetados e 

instalados, utilizando toda largura do reator, de forma a equitatitavamente distribuir a vazão 

afluente.  

A utilização do sistema de distribuição afogado apresenta maior dificuldade de 

limpeza e acompanhamento, apesar de que hidraulicamente permite um melhor desempenho, 
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assim o sistema de coleta do líquido tratado também deve abranger toda área transversal 

(MONTEIRO, 2009). 

 Quando um reator apresenta fluxo em pistão as partículas do fluido entram 

continuamente em uma extremidade do tanque, passam através do mesmo e são descarregados 

na outra extremidade, na mesma seqüência em que entraram. O fluxo se processa como um 

embolo, sem misturas longitudinais. As partículas mantêm a sua identidade e permanecem no 

tanque por um período igual ao tempo de detenção hidráulica. Esse tipo de fluxo é 

reproduzido em tanques longos, com elevada relação comprimento largura, nos quais a 

dispersão longitudinal é mínima (Von SPERLING, 1996). 

 COSTA (2005) encontrou remoção de 99,96% para coliformes termotolerantes, em 

wetland funcionando com vazão de 30m³/d e TDH de 2,8dias, em que a macrófita cultivada 

foi o capim Andrequicé (Echinochloa crus-galli), localizado no semi-árido do Rio Grande do 

Norte. No mesmo sistema SANTOS (2004) encontrou remoção de 85,10% para coliformes 

termotolerantes, enquanto que PEREIRA et al (2005) obtiveram remoção de  99,61% na fase 

1 em 2004,  e 99,82% na fase 2, em 2005.  

 Estudo realizado por MONTEIRO (2009) em escala experimental evidenciou remoção 

média de Escherichia coli de 94%, no Centro Internacional de Referencia em Reúso de Água.  

 No sistema composto por dois alagados construídos após tratamento em decanto 

digestor, na Estação Piloto de Tratamento de Nova Redenção/BA SANTIAGO (2008) 

encontrou  remoção de Escherichia coli da ordem de 2unidades log. 

 Geralmente encontram-se trabalhos referentes ao dimensionamento de wetlands e /ou 

análise do decaimento de nitrogênio total e fósforo total (LAUTENSCHLAGER, 2001), 

fósforo (CHEESMAN, 2010), nitrogênio (CALIJURI et al, 2009) e outros como em BRIX e 

JOHANSEN (1999), MONTEIRO (2009), SEZERINO et al (2003) para  decaimento de 

matéria orgânica carbonácea.   

Por apresentarem dinâmica de funcionamento complexa ainda não se detém conhecimento 

suficiente da forma como os alagados construídos respondem ao tratar efluentes, sendo este 

um aspecto importante que ainda não representa consenso entre os especialistas do assunto.  

Na maioria dos casos o dimensionamento ainda é caracterizado pelo emprego de empirismo. 

O dimensionamento ideal é feito pelo emprego de parâmetros de interesse no tratamento do 

efluente, sejam estes patógenos, nutrientes ou matéria orgânica carbonária.  
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3.5 - Coeficientes de decaimento bacteriano  

 

 O decaimento bacteriano em sistemas wetlands foi pesquisado por VYMAZAL (2005) 

para sistemas de fluxo subsuperficial, superficial (água livre) e sistemas híbridos, localizados 

na Europa, Américas, Ásia, África , Austrália e Oceânia, conforme Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Características microbiológicas de afluentes e efluentes tratados e 
coeficientes de decaimento bacteriano em Wetlands 

Variável 

Sistema 
(classificado por 

tipo de fluxo) 
Afluente 

(col/100ml) 
Efluente 

(col/100ml) 
Remoção       

(%) k (d-¹) 

Coliformes Fecais  
Subsuperficial 1,22E+07 9,29E+05 91,5 0,254 

Superficial 4,77E+06 4,29E+04 85,6 0,177 

Misto 2,96E+06 4,58E+04 99,4 0,398 

Estreptococos Fecais 
Subsuperficial 9,66E+05 6,79E+04 92,6 0,389 

Superficial 3,31E+04 1,44E+03 84,0 0,450 

Misto 1,01E+05 1,92E+03 97,7   

Coliformes Totais 
Subsuperficial 2,52E+07 3,47E+06 88,1 0,379 

Superficial 8,13E+05 2,96E+05 65,1 0,620 

Misto 2,56E+09 3,04E+05 99,1 1,080 

Clostridium perfringens 
Subsuperficial 2,73E+03 3,50E+01 95,3 0,287 

Superficial 5,12E+03 1,20E+01 99,0 0,102 
Fonte: Adaptado de VYMAZAL (2005). 

 

 No estudo de BÁREA e SOBRINHO (2004) foi obtido um Kb 20ºC = 0,7167 dia-1 para 

lagoa de polimento na região metropolitana de Curitiba/PR, esta lagoa atua como pós-

tratamento de reatores UASB e são parcialmente cobertas por lentilhas d’água. 

 Von SPERLING (2005) realizou uma modelagem de remoção de coliformes em 186 

lagoas facultativas e de maturação e mostrou valores de coeficientes de decaimento bacteriano 

encontrados por diversos autores em várias regiões do mundo. Na Tabela 3.2 apresenta-se os 

valores dos coeficientes de decaimento. 
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   Tabela 3.2 –Coeficientes de decaimento bacteriano em lagoas 

Valores 
de kb(d-¹) 

Regime de fluxo 
considerado País/ Região 

2,6 Mistura Completa 
África central 

e do sul 
0,8 Mistura Completa 

0,2-10 Mistura Completa Austrália 
0,71 Mistura Completa Kenia 
0,62 Mistura Completa 
0,84 Mistura Completa México 

0,33-0,90 Mistura Completa Jordão 
1,3-12,0 Mistura Completa Brasil 
1,2-4,82 Mistura Completa Brasil 
0,4-12,2 Mistura Completa Brasil 

0,45-5,89 Mistura Completa Tanzania 
0,5-1,5 Mistura Completa Austrália 

0,39-43,6 Mistura Completa Brasil 
2,0  Mistura Completa Cabo Verde 

0,73 Fluxo pistão 
1,1 Fluxo Pistão 
1,2 Fluxo disperso Turquia 

0,74-0,84 Fluxo disperso Peru 
0,50-1,50 Fluxo disperso Brasil 
0,26-2,42 Fluxo disperso Brasil 
0,50-2,30 Fluxo disperso Brasil 

    Fonte: Adaptado de Von SPERLING (2005). 
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4- METODOLOGIA 

 

4.1 – Descrição do Sistema Operacional 

 

 O estudo foi realizado na unidade Wetland (alagado construído) na Estação de Tratamento 

de Esgotos Ponta Negra, localizada na cidade de Natal/ Rio Grande do Norte – Coordenadas 

UTM: 258132 m/ 9348410 m, DATUM: SAD69 e ZONA: 25S. 

A ETE Ponta Negra é composta de tratamento preliminar - grade e caixa de areia e  lagoa 

facultativa primária e duas lagoas de maturação trabalhando em série. Alíquotas do efluente 

da lagoa facultativa, 30 m³/d e 15m³/d eram conduzidas, através de tubulação em conduto 

forçado por gravidade até a unidade experimental. 

Na Figura 1 apresenta-se a vista aérea da ETE e nas Figura 2  e 3 vista do Wetland 

(alagado construído) e esquema gráfico da planta de locação da ETE Ponta Negra. 

 

 

Figura 1 - Vista Aérea da ETE Ponta Negra. 
Foto: Ewerton Oliveira (2004) 
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Figura 2 - Vista do Wetland (alagado construído). 
Foto: Leandro Gomes (2009) 

 

 

Figura 3 – Desenho esquemático em planta baixa da ETE Ponta Negra e da unidade 
experimental Wetland. Fonte: Adaptado de MACÊDO (2005). 

Lagoa Facultativa  

Lagoas Maturação  

Wetland  
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O alagado construído consistia em tanque construído em alvenaria de tijolo maciço, 

medindo 15,0 m de largura por 25,0 m de comprimento, com 0,5m de altura útil e fundo em 

concreto. O enchimento era constituído por brita no 19 ( ɸ9,5mm -19mm ). Foram cultivadas 

macrófitas aquáticas emersas, do tipo Pennisetum purpureum, conhecida popularmente por 

capim elefante. O volume útil sem vegetação é de aproximadamente 94,69 m³, sendo adotado 

um índice de vazios da brita ɸ9,5mm -19mm de 0,50.  

 Com finalidade de verificar o volume de vazios real no sistema, após o crescimento 

das raízes, foi feita medição do índice  de vazios do sistema com a retirada de parte do 

material de enchimento, juntamente com a porção de raízes que se encontrava no ponto de 

amostragem, sendo transferido para balde com régua de nível de volume de líquido. A 

amostragem se deu em três pontos distintos ao longo do sistema wetland, em sentido 

longitudinal. Como resultado obteve-se o valor de 0,43. Nos cálculos para determinação do 

coeficiente de decaimento bacteriano foi utilizado, portanto, o índice de vazios do sistema 

após o crescimento das raízes ao invés de 0,50. 

As Figuras 4 e 5 apresentam vistas longitudinal e transversal do alagado construído 

com destaque para o cultivado. Pode-se ainda observar o crescimento espontâneo de outras 

espécies vegetais, que invadiram o sistema ao longo do período de estudo. Nas Figuras 6 e 7   

tem-se os dispositivos de entrada e distribuição do afluente e saída, respectivamente 

 

Figura 4 – Vista longitudinal do Wetland. 
Foto: Leandro Gomes (2009) 
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Figura 5 – Vista transversal do Wetland. Ao fundo talude da  
lagoa de maturação 2. Foto: Leandro Gomes (2009) 

 

 

 

Figura 6 – Tubulação de entrada e distribuição no Wetland. 
 Foto: Juliana Beda (2009) 
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Figura 7 – Saída do Wetland. 
 Foto: Leandro Gomes (2009) 

 

As tubulações de entrada e saída no Wetland eram constituídas de tubos de PVC para 

esgoto com 75 mm de diâmetro, com perfurações para distribuição da água no sistema a cada 

15 cm. A tubulação de entrada localizava-se na parte transversal e superior do sistema, já a 

tubulação de saída localizava-se na parte transversal e inferior do sistema (sob a brita), sendo 

a saída dotada de tubo de 100 mm, com junção em curva e altura de 0,5m para garantir o 

acúmulo de água até a altura útil no Wetland.  

 

4.2 – Período e Freqüência das coletas 

 

O período de amostragem foi de abril de 2010 a junho de 2011. As coletas tinham 

freqüência semanal e ocorreram no período de abril a outubro de 2010, e de fevereiro a junho 

de 2011. Para estudo com a vazão de 30m³ /d em abril, maio, junho e agosto/2010 e maio e 

junho/2011.  E para vazão de 15m³/d em agosto, setembro e outubro/2010 e fevereiro e abril/ 

2011.                                               
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4.3 – Manutenção periódica do capim elefante ( Pennisetum purpureum    ))))    
 

A manutenção do sistema através do corte do capim se deu em três datas distintas. Foi 

realizado o corte do capim elefante (Pennisetum purpureum), quando o mesmo atingia seu 

ponto de maturação, para isso, foi observado o aparecimento de florações no alto dos ramos.  

Nos dias 25/03/2010, 25/07/2010 e 14/05/2011 foram realizados os cortes. Anteriormente 

havia se realizado corte em 01/07/2009.  

 

4.4 – Parâmetros analisados e métodos utilizados 

 

Foram avaliados parâmetros físico-químicos e microbiológicos como demanda 

química de oxigênio (DQO) – total e solúvel, temperatura, pH, condutividade, turbidez e 

sólidos –totais, totais voláteis, totais fixos, suspensos totais, suspensos voláteis, suspensos 

fixos e coliformes termotolerantes. 

Incluiu-se também a verificação semanal da vazão de entrada no sistema, no ponto em 

que foi instalada a tubulação de desvio, através de vertedor triangular em fibra de vidro e 

régua de medição aferida para leitura da vazão em L/s. Apresenta-se nas Figuras 8 e 9 o 

vertedor projetado para esse fim pelo Professor Luiz Pereira de Brito. 

 

Figura 8 – Vista superior do vertedor triangular. 
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Figura 9 – Vista da régua de medição localizada na saída do vertedor. 

 

Na Tabela 4.1 apresentam-se parâmetros avaliados e suas respectivas metodologias de 

análise. 

Tabela 4.1 - Parâmetros, metodologias e referência das análises. 

Parâmetro Metodologia de análise 

Coliformes Termotolerantes 
(Cter) Método da membrana filtrante (APHA et al. 1999) 

Demanda Bioquímica de 
Oxigênio (DQO) 

Titulometria pós digestão por refluxo fechado (APHA et al. 
1999) 

Temperatura (T) Termometria com aparelho multifunção (HACH) 

pH 
Potenciometria com eletrodo combinado (APHA et al. 1999), 
aparelho multifunção da marca HACH 

Condutividade elétrica  
Por Potenciometria (APHA et al. 1999), aparelho multifunção 
da marca HACH 

Turbidez  Técnica por nefelometria (APHA et al. 1999) 

Sólidos Suspensos Totais (SST), 
Fixos (SSF) e Voláteis (SSV) Gravimetria (APHA et al. 1999) 

Sólidos Totais (ST), Fixos(STF) 
e Voláteis (STV) 
 

Gravimetria (APHA et al. 1999) 
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4.5 – Metodologias de coleta 

 

Os procedimentos de coleta, preservação e armazenamento das amostras, bem como a 

determinação dos parâmetros físicos, químicos, microbiológicos realizadas seguiram 

recomendações especificadas em American Public Health Association (APHA), American 

Water Works Association (AWWA) e Water Environmental Federation (WEF) (1999). 

 

 

4.6 – Variáveis Climatológicas  

 

Os valores de temperatura, umidade, precipitação pluviométrica e evaporação 

referentes ao período de coleta foram obtidos na Estação Climatológica Principal da 

ESTAÇÃO NATAL, situada na Coordenadas UTM: 255571 m/ 9354303 m, DATUM: 

SAD69 e ZONA: 25S, no Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte- 

UFRN. 

 

 

4.7 – Análises Estatísticas dos Dados 

 

Foi utilizada a estatística descritiva, a fim de verificar a tendência central, amplitude e 

dispersão dos dados, obtendo-se médias aritméticas, medianas, valores máximos, valores 

mínimos e desvios padrão para os parâmetros. Junto com a estatística descritiva, foram 

realizados testes de normalidade através do teste Shapiro-Wilk’s.  

Foram elaborados gráficos tipo “Box & Whisker” para auxílio na interpretação e 

avaliação dos dados.  

Apesar desse delineamento estatístico, os resultados acabaram por não permitir análise 

detalhada da influência de cada variável, por meio de testes estatísticos - como análise de 

variância. Sendo assim a discussão é feita com base em abordagem descritiva, e sendo 

destacados os efeitos daquelas variáveis que parecem ter influenciado o desempenho do 

sistema. 
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4.8 – Determinação do coeficiente de decaimento bacteriano (Kb) por Wehner-

Wilhem e Chick 

 

Através dos dados obtidos na unidade Wetland, foi realizada a determinação do 

coeficiente de decaimento bacteriano (Kb) utilizando a linearização os resultados de 

coliformes termotolerantes nas amostras.   

Com os parâmetros encontrados no período de estudo, que são vazão, tempo de 

retenção hidráulico, no qual t = ( Volume de vazios/ Vazão), coliformes termotolerantes de 

entrada (No); saída do sistema (Ne). 

 Foram utilizados os dados de coliformes termotolerantes de entrada (No) e saída do 

sistema (Ne),Equação 4.1,   também sendo calculado o número de dispersão (d), Equação 3.5 

e 3.6 para se encontrar o adimensional “a” por Wehner-Wilhelm. 

 

Ne =No 
�∗�∗��

�
���

�	�����∗�
�
����	�	������∗��

�
���	

  (Eq. 4.1) 

 

Sendo “d” conforme expressão proposta por Yanez (1993): 

 

d= 
�%&�

�	',)*�',)*�+%&,	�,'���
%
&��

    (Eq. 3.5) 

Em que:  

Ne = coliformes no efluente; 

No = coliformes no afluente; 

Kb = coeficiente de decaimento bacteriano, em d-1; 

t = tempo de detenção; 

d = número de dispersão, adimensional. 

 

 Também se pode calcular o numero de dispersão conforme ajuste da equação 

proposto por Von Sperling (1999), tem-se:  

 

d= B/L (Eq 3.6) 
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Para o cálculo de Kb admitindo-se o regime hidráulico de fluxo disperso foi utilizada a Eq. 

3.4, em que tendo os dados do tempo de detenção “t” e do número de dispersão “d” entrava-se 

na equação a= √1 + 4!"	#	$, sendo   !" = +��	�	��	- , (Eq. 4.2) e com os dados de “d” na Eq. 

3.4. Em seguida atribuía-se valores para Kb e determinava-se o valor de “a”, então se 

substituía esse valor na Eq. 3.4 e comparava-se o valor do restante da equação com o valor de 

Ne/No, assim: 

 


�

� = 

�∗�∗��
�
���

�	�����∗�
�
����	�	������∗��

�
���	

  (Eq. 3.3) 

 

E por tentativa e erro, quando esses valores se igualavam o valor de Kb era o 

procurado.  

Obteve-se o Kb pelo modelo de Chick, para fluxo em pistão, utilizando-se a equação 

3.1. E isolando-se Kb, segundo a Equação 4.3:   

!" =	 ./�
���	./	�
��	   ( Eq. 4.3) 

Os valores obtidos pelas equações 4.2 e 4.3 foram calculados para serem comparados. 
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5 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1 – Características do esgoto afluente 

 

O sistema Wetland em estudo funciona com pós-tratamento da lagoa facultativa 

primária, da ETE de Ponta Negra, que recebe os efluentes depois de tratamento primário - 

gradeamento e caixa de areia. Em seguida apresenta-se uma caracterização do esgoto efluente 

da lagoa facultativa primária da ETE Ponta Negra (afluente do Wetland) na Tabela 5.1, que 

contém os dados estatísticos básicos, sendo estes médias aritméticas e geométricas, medianas, 

mínimos, máximos e desvio padrão.  

Após verificação da normalidade das amostras, através do teste de Shapiro Wilk’s – 

Teste W, considerando um valor mínimo para o teste de W= 0,90 e nível de significância 

estabelecido de 0,05, observou-se que os dados obedecem a uma distribuição não-

paramétrica, ou seja, não foi verificada uma distribuição normal dos dados, portanto a 

mediana representa melhor os dados amostrais.  Foram realizadas um total de 22 amostras.  

 

Tabela 5.1. Características do efluente da lagoa facultativa primária da ETE 

Ponta Negra (n=22 amostras) 

Variáveis  Média 
Média 
Geométrica Mediana Mínimo Máximo 

Desvio 
Padrão 

T (°C) 26,8 
 

27,1 21,0 31 2,6 
Turbidez (uT) 629,5 

 
646,0 442,0 794 106,4 

pH 7,8 
 

7,8 6,31 9 0,5 
OD (mg/l) 0,1 

 
0,0 0,0 1 0,2 

Condutividade 
elétrica (µS/cm) 

539,0 
 

535,5 407,0 727 71,5 

ST (mg/l) 534,4 
 

550,5 297,0 800 118,2 
STV (mg/l) 292,8 

 
308,5 67,0 448 96,1 

STF (mg/l) 243,1 
 

230,0 49,0 441 92,4 
SST (mg/l) 311,0 

 
236,0 146,0 594 151,3 

SSV (mg/l) 205,8 
 

200,0 116,6 316 64,4 
SSF(mg/l) 107,2 

 
62,0 0,0 278 114,6 

DQO (mg/l) 165,9 
 

157,4 66,2 312 55,4 
DQO f (mg/l) 58,9 

 
46,8 8,4 172 42,6 

Cter (col/100ml) 4,18E+05 1,50E+05 1,32E+05 6,66E+03 1,80E+06 5,57E+05 
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5.2 –  Desempenho do Wetland (alagado construído)  

5.2.1 Desempenho do Wetland para vazão 15m³/d 

 

Para o período em que a vazão de alimentação do wetland foi de 15m³/d apresentam-se 

os seguintes resultados das variáveis analisadas, resumidos na Tabela 5.2.  

Tabela 5.2. Características do efluente do Wetland para vazão de 15m³/dia(Q15) 
(n=11 amostras) 

Variáveis  Média 
Média 
Geométrica Mediana Mínimo Máximo 

Desvio 
Padrão 

T (°C) 25,8 
 

26,50 20,6 30 2,8 
Turbidez (uT) 39,6 

 
34,80 22,4 69 14,2 

pH 7,3 
 

7,21 6,9 8 0,3 
OD (mg/l) 0,1 

 
0,00 0,0 1 0,4 

Condutividade 
elétrica (µS/cm) 

770,3 
 

730,05 628,4 995 125,7 

ST (mg/l) 351,1 
 

315,00 252,0 524 86,8 
STV (mg/l) 124,7 

 
100,00 15,0 306 80,1 

STF (mg/l) 226,4 
 

216,00 150,0 349 72,2 
SST (mg/l) 64,4 

 
14,50 10,0 211 86,3 

SSV (mg/l) 15,9 
 

10,00 0,0 39 13,8 
SSF(mg/l) 43,4 

 
8,00 0,0 190 71,5 

DQO (mg/l) 37,6 
 

30,75 9,5 113 33,3 
DQO f (mg/l) 27,7 

 
23,80 8,0 60 19,6 

Cter (col/100ml) 1,81E+05 2,04E+04 1,11E+04 3,00E+03 1,66E+06 5,20E+05 
 

A variável temperatura teve valores medianos de 26,5°C, esta faixa de variação situa-

se dentro das temperaturas do ar verificadas pela Estação Climatológica do Campus, durante o 

período de estudo no turno da manhã, às 9h, que foi de 22° a 30,6°C.  

Para turbidez foi encontrado um valor mediano de 34,8 uNT, sendo 22,4 uNT o 

mínimo e 69,0 uNT o valor máximo. Em termos de desempenho do sistema obteve-se 

significante remoção de turbidez no valor de 94,61%.   

Os valores de pH obtidos estão dentro da faixa de neutralidade para o efluente do 

sistema com mínimo de 6,95 e  máximo 8,0, sendo a mediana 7,21.  

A condutividade elétrica no efluente foi superior a afluente, principalmente pela 

mineralização do material orgânico em suspensão, com a liberação de íons das reações 

básicas tais como Ca, Mg, K e Na, na água residuária. Provavelmente ocorreram perdas de 

água por evapotranspiração, quando o alagado construído já estava com cobertura vegetal, 

quando o sistema se encontra sem cobertura vegetal, que provoca um aumento da 
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concentração iônica no liquido residente.  A condutividade elétrica mediana obtida foi de 

730,5 µS/cm, 628,4 e 995,0 µS/cm como valores de mínimo e máximo. E obtive-se um 

acréscimo de 36,33% no efluente.  

As concentrações de sólidos apresentaram grande variação no afluente do wetland, 

bem como nos efluentes: os valores medianos de sólidos totais, voláteis e fixos foram, 

respectivamente, 315 mg/l, 100 mg/l e 216 mg/l. A remoção de sólidos totais foi de 42,8%.  

Para os sólidos suspensos totais, voláteis e fixos, tem-se 14,5mg/l,  10 mg/l  e 8 mg/l de 

mediana, respectivamente, apresentando remoção após tratamento de 93,85%.  

Para a mediana de DQO total o sistema removeu de 80,5%, e para DQO dissolvida 

houve redução inferior a da DQO total, de 49,14%. Para DQO total foi obtida mediana de 

30,75 mg/l e DQO filtrada mediana de 23,8 mg/l. 

Ocorreram variações relativamente amplas do esgoto ao longo do período de estudo. O 

sistema wetland conseguiu remover coliformes termotolerantes em termos percentuais para 

vazão de 15m³/d  foi 91,59%. Os valores medianos foram 1,11E+04 col/100ml, com mínimo 

de 3,00E+03 col/100ml  e máximo 1,66E+06 col/100ml.  

 

5.2.2 Desempenho do Wetland para vazão 30m³/d 

 

Os resultados das variáveis analisadas para o período em que o wetland operou com a 

vazão de 30 m³/d, estão resumidos na Tabela 5.3.  

Tabela 5.3 Características do efluente do Wetland para vazão de 30m³/dia (Q30) (n=11 
amostras) 

Variáveis  Média Mediana Mínimo Máximo Desvio Padrão 
T (°C) 26,8 26,9 23,1 30,4 2,12 
Turbidez (uT) 50,8 53,0 21,4 94,6 24,56 
pH 6,8 6,8 6,09 7,4 0,32 
OD (mg/l) 0,0 0,0 0,0 0,7 0,22 
Condutividade 
(microS/cm) 

633,2 594,6 467,0 940,4 135,08 

ST (mg/l) 311,6 303,0 77,0 498,0 139,48 
STV (mg/l) 132,1 107,0 71,00 296,0 70,33 
STF (mg/l) 176,1 188,0 4,0 395,0 109,68 
SST (mg/l) 32,2 18,0 11,0 79,0 27,61 
SSV (mg/l) 14,5 14,5 6,0 23,0 12,02 
SSF(mg/l) 34,0 34,0 12,0 56,0 31,11 
DQO (mg/l) 38,4 43,6 16,8 61,9 18,28 
DQO f (mg/l) 30,1 28,3 0,0 69,2 18,31 
Cter (col/100ml) 4,36E+03 1,44E+03 0,00E+00 2,70E+04 8,17E+03 
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As temperaturas tiveram como valores encontrados medianos de 26,9°C. Para turbidez 

foi encontrado um valor mediano de 53,0 uNT, sendo 21,4uNT o de mínimo e 94,6uNT o 

valor máximo. Em termos de desempenho do sistema obteve-se significante remoção de 

turbidez no valor de 91,79 %.   

Os valores de pH obtidos estão dentro da faixa de neutralidade sendo a mediana 6,83, 

com  valores mínimos 6,09 e máximos 7,44.  

A condutividade elétrica mediana obtida foi de 594,6 µS/cm, 467,0 e 940,4 µS/cm 

como valores de mínimo e máximo. Representando acréscimo de 11% no efluente. 

No efluente obteve-se valores medianos de sólidos totais, voláteis e fixos, 

respectivamente, 303 mg/l, 107 mg/l e 188 mg/l. A remoção de sólidos totais foi de 45 %.  Já 

os sólidos suspensos totais e voláteis e tem-se 18 mg/l e 14 mg/l  de mediana, 

respectivamente. Apresentando remoção após tratamento de 92,37 %.  

Para a DQO total o sistema removeu, em valores medianos, de 72,3 %, já para DQO 

dissolvida houve uma redução inferior a da DQO total, que foi de 39,53 %. Para DQO total 

foi obtido uma mediana de 43,6 mg/l e DQO filtrada mediana de 28,3 mg/l. 

Como anteriormente citado ocorreram variações relativamente amplas do esgoto ao 

longo do período de estudo. O sistema wetland conseguiu remover coliformes termotolerantes 

em termos percentuais para vazão de 30m³/d foi 98,91%. Os valores medianos foram 

1,44E+03 col/100ml, com mínimo de 0,00E+00 col/100ml  e máximo 2,70E+04 col/100ml.  

De acordo com os resultados apresentados acima, uma vez que os valores de remoção 

se apresentam bem próximos pode-se recomendar a utilização do sistema funcionando em 

capacidade máxima de projeto, que é de 30m³/dia.  

 

5.3 – Variáveis climatológicas  

 

As temperaturas do ar às 9 h variaram de 22° a 30,6°C com valores máximos na faixa 

de 27,4°C a 30,6°C durantes os meses de estudo.  

No trabalho de Monteiro (2009) o autor evidenciou que temperaturas ambientes, se 

superiores a 30°C, valores observados na maior parte do estudo, favoreceram considerável 

perda de esgotos devido à evapotranspiração superior a 50%. Este fenômeno não ocorreu no 

sistema wetland em estudo, pois prevaleceram as temperaturas abaixo dos 30°C e 

prevaleceram também precipitações mais elevadas que a evaporação no período de estudo. 
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Com relação aos dados de precipitação e evaporação médios durante o estudo 

prevaleceu a ocorrência de maiores precipitações que superam os dados de evaporação, 

conforme apresenta-se na Tabela 5.4.  Os períodos de abril a julho de 2010 e março a junho 

de 2011, coincidiram com o período chuvoso. Nos meses de agosto, setembro e outubro de 

2010, e em fevereiro de 2011 as evaporações foram o dobro das precipitações.  

 

Tabela 5.4- Médias mensais de precipitação e evaporação na cidade de Natal/ RN 

Ano Mês 
Precipitação 

(mm) 
Evaporação 

(mm) 

20
10

 

Abril 191 121,1 
Maio  262,6 130,8 
Junho 155,2 106,4 
Julho 146,9 109 
Agosto  95,3 122,8 
Setembro  38,5 158,8 

Outubro 38,5 182,8 

20
11

 

Fevereiro  76,4 144,3 
Março 146,7 141,7 
Abril 364,6 112,2 
Maio  413 79,3 

Junho 445,4 97,1 
Fonte: Estação climatológica principal da ESTAÇÃO NATAL (2011) 

 

 

5.4 –Coeficiente de decaimento bacteriano em Wetland  

 

Conforme apresentado no item 4.8 (Determinação do coeficiente de decaimento 

bacteriano (Kb) por Wehner-Wilhem e Chick) foi calculado o coeficiente de decaimento 

bacteriano através dos dados obtidos na unidade Wetland, sendo utilizadas as médias 

geométricas dos dados de coliformes termotolerantes das amostras, o tempo de retenção 

hidráulica (t) e do número de dispersão(d).  

Para o cálculo do tempo de retenção hidráulica, foram encontrados tempo de  t = 6,45 

dias, para Q =15m³/d e  t = 3,225 dias, para Q =30m³/d.  

O número de dispersão calculado com base na expressão de Yanez  (1993) foi d= 0,55. 

O número de dispersão com base na expressão encontrada por Von Sperling (1999) foi 

d= 0,60. 
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 Empregando-se a equação 4.2 para vazão de 15m³/d obteve-se Kb de 0,687 d-1 e para 

vazão de 30m³/d Kb de 2,214 d-1, apresentados na Tabela 5.4, utilizando-se o numero de 

dispersão de Yanez (1993). 

 Encontrando outros valores de Kb, utilizando o numero de dispersão proposto por Von 

Sperling (1999). Obtém-se Kb de  0,703 d-1 para vazão de 15m³/d e Kb de 2,184 d-1 para 

vazão de 30m³/d. 

Admitindo-se o fluxo em pistão, utilizando-se a equação 4.3,  foram encontrados para 

vazão 15m³/d  Kb de 0,37 d-1 ,  e para a vazão de 30m³/d, ou seja, sistema funcionando a 

vazão máxima de projeto obteve-se o Kb de 0,98 d-1,  apresentados na Tabela 5.4.  

 

Tabela 5.4 – Valores médios para constante de primeira ordem de remoção de 

coliformes termotolerantes Kb em Wetland 

 

Constante de decaimento bacteriano - Kb (d ⁻¹) 

Vazão (m³/d) 
Fluxo Disperso 

Fluxo Pistão 
Yanez (1993) Von Sperling (1999) 

30 2,214 2,184 0,984 

15 0,687 0,703 0,372 
 

De acordo com os resultados os valores de Kb para fluxo pistão inferiores aos de Kb 

encontrados para fluxo disperso, para ambas as vazões testadas.  

Podem-se considerar os valores do coeficiente de decaimento bacteriano calculado a 

partir da consideração em que o sistema wetland funciona em regime hidráulico em pistão 

como mais seguro, uma vez que para o fluxo disperso obteve-se valores superiores a 2 d -1. 

Não sendo observados valores tão elevados no estudo de VYMAZAL (2005), no qual o autor 

encontrou valores de  coeficiente de decaimento de 0,254 a 0,389 d-1 para wetlands de fluxo 

subsuperficial. Concluímos que para o sistema em estudo o fluxo que descreve 

apropriadamente o sistema é mesmo o fluxo em pistão. 

Enfatiza-se a importância de modelo hidráulico apropriado para associar aos 

coeficientes de decaimento bacteriano e melhor estimar a eficiência da remoção de coliformes 

em sistemas wetland, neste caso o regime hidráulico em pistão mostrou-se apropriado.  

 

 



Conclusões 

Juliana Neves Beda 
 

36

6 – CONCLUSÕES 

 

Os valores do coeficiente de decaimento bacteriano calculado através do modelo de 

Chick para vazão de 15m³/d foi de Kb15 de 0,37 d-1, e para vazão de 30m³/d (vazão máxima 

de projeto) obteve-se Kb30 de 0,98 d-1.  

Através do modelo de Wehner-Wilhelm calculando-se para números de dispersão (d) 

propostos por Yanez (1993) e Von Sperling (1999), foram encontrados os valores de Kb15= 

0,687 d-1  e  Kb30= 2,214 d-1;  Kb15= 0,703 d-1 e de Kb30= 2,184 d-1, respectivamente.  

Entre os dois modelos utilizados para determinação do coeficiente de decaimento 

bacteriano, recomenda-se o modelo baseado no regime de fluxo em pistão que emprega a 

equação de Chick, por representar melhor a hidrodinâmica do sistema de tratamento estudado 

(Wetland).   

No sistema estudado não se verificou esta correlação encontrada por GEARHEART et 

al,(1999) e GERSBERG et al (1989) segundo os quais a remoção de patógenos e indicadores 

em wetlands apresenta correlação com remoção de sólidos suspensos totais e tempo de 

retenção hidráulica. A remoção em termos percentuais de sólidos suspensos foi para vazão de 

15m³/d praticamente igual que para de 30m³/d (respectivamente de 93,85% e 92,37%). 

Quanto à remoção de coliformes termotolerantes o comportamento do sistema foi idêntico, ou 

seja, remoção de uma unidade log para as vazões de 15m³/d e 30m³/d ( 91,59% e 98,91%, 

respectivamente).  
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