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RESUMO
NUNES, A. S. Wetlands construídos para remoção de fósforo de esgoto
sanitário. 2020. 103 p. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Ambiental, Campus Apucarana/Londrina. Universidade Tecnológica
Federal do Paraná, 2020.
Os wetlands construídos demonstraram ser uma alternativa atraente, sustentável e
eficaz para o tratamento de águas residuárias. Estes sistemas são particularmente
eficientes na remoção matéria orgânica carbonácea e nitrogênio. Entretanto, exibem
limitada taxa de remoção de fósforo. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi
avaliar a dinâmica de retenção e remoção de fósforo em wetlands construídos (WCs)
empregados no tratamento de esgoto sanitário bruto proveniente de uma Estação de
Tratamento de Efluentes (ETE). O estudo consistiu na operação e monitoramento de
um Sistema tipo Francês de WCs em escala piloto, constituído por uma sequência
de dois estágios de tratamento: um leito L1 (volume de 1 m³) do estágio 1 em série
com três leitos L2, L3 e L4 (0,05 m³) do estágio 2 operando em paralelo. Todos os
leitos foram vegetados com Spathiphyllum wallisii. O sistema operou com uma vazão
média de 0,48 m³. d-1, distribuída em 8 pulsos diários de 0,06 m³, de 3 minutos cada
e com uma taxa hidráulica de 272 mm.d-1. Os leitos foram preenchidos com
materiais distintos, L1 foi composto substancialmente por brita, já os leitos do
segundo estágio L2, L3 e L4 foram preenchidos por areia, granulado cerâmico e
escória, respectivamente. Sendo o granulado cerâmico e a escória utilizados com o
propósito de potencializar a remoção de fósforo devido a elevada capacidade de
interação com o fósforo. Entre os meses de Junho/2020 a Outubro/2020 foram
realizadas coletas e análises físico-químicas semanais do afluente e dos esgoto
tratados gerados. O sistema vertical de duplo estágio apresentou uma eficiência de
remoção geral satisfatória, porém abaixo do esperado para sistemas similares. O
estágio 1 afetou diretamente a eficiência global do sistema na maior parte do
período avaliado, em função do acréscimo dos valores médios de turbidez, ST e
SST, em relação ao afluente e baixo desempenho em relação a DQO (23,28%), NNH4+ (23,38%) e NTK (17,20%). Logo, a segunda etapa do tratamento foi primordial
para promover o tratamento do esgoto sanitário, garantindo em todos os casos um
aumento da eficiência do tratamento em relação as variáveis avaliadas. O curto
tempo de operação e monitoramento contribuído especialmente sobre a eficácia do
tratamento em relação as variáveis DQO, N-NH4+ e NTK. Quanto a remoção de
Ptotal, o desempenho foi bastante significativo, especialmente em L4, conduzindo a
remoção de 74,48%. Os resultados confirmam que as particularidades típicas da
escória refletem em altas taxas de remoção do Ptotal em relação aos demais
materiais empregados. Os resultados indicam que a principal via de eliminação do
Ptotal foi a adsorção e precipitação junto aos óxidos Fe, Ca e Al.
Palavras-chave: Tratamento de esgoto sanitário; Adsorção de fósforo; Sistema
vertical de duplo estágio; Meio suporte; Escória.

ABSTRACT
NUNES, A. S. Constructed Wetlands to phosphorus removal from sanitary
sewage. 2020. 103 p. Dissertation (Master’s degree). Environmental Engineering
Master’s Program, Campus Apucarana/Londrina, Federal University of Technological
Paraná. Londrina, 2020.
The constructed wetlands have proven to be an attractive, sustainable and effective
alternative for wastewater treatment, these systems are particularly efficient in
removing carbon organic matter and nitrogen. However, they exhibit limited
phosphorus removal rates. In this context, the objective of this study was to evaluate
the phosphorus retention and removal dynamics in constructed wetlands (WCs) used
in the treatment of raw sewage from an Effluent Treatment Plant. The study was
carried out with the operation and monitoring of the French type WC system on a
pilot scale, consisting of two stages of treatment sequence: one bed L1 (volume of 1
m³) of stage 1 in series with three beds L2, L3 and L4 (volume of 0.05 m³) of stage 2
operating in parallel. All beds were vegetated with Spathiphyllum wallisii. The system
operated with an average flow of 0.48 m³. d-1 and distributed in 8 daily pulses of 0.06
m³ of 3 minutes each with a hydraulic rate of 272 mm.d -1. The beds were filled with
different materials, L1 was substantially composed of gravel, while the beds of the
second stage L2, L3 and L4 were filled with sand, ceramic granulate and slag,
respectively. The ceramic granulate and slag were used with the purpose of
potentiating the phosphorus removal due to the high capacity of interaction with
phosphorus. Between June/2020 and October/2020 weekly physical-chemical
collections and analyses of the treated effluent and sewage generated were
performed. The double stage vertical system presented a satisfactory general
removal efficiency, but below the expected for similar systems. Stage 1 directly
affected the overall efficiency of the system in most of the evaluated period, due to
the increase of the average values of turbidity, TS and TSS, in relation to the affluent
and low performance in relation to COD (23.28%), N-NH4+ (23.38%) and NTK
(17.20%). Therefore, the second stage of the treatment was primordial to promote
the treatment of sanitary sewage, ensuring in all cases an increase in the efficiency
of the treatment in relation to the evaluated variables. The short time of operation and
monitoring contributed especially on the effectiveness of the treatment in relation to
the variables COD, N-NH4+ and NKT. As for the removal of Ptotal, the performance
was quite significant, especially in L4, leading to the removal of 74.48%.The results
confirm that the typical characteristics of the slag reflect in high rates of Ptotal
removal. The results indicate that the main route of elimination of Ptotal was
adsorption and precipitation along the oxides Fe, Ca and Al.
Keywords: Sanitary sewage treatment; Phosphorus adsorption; Double stage
vertical system; Medium support; Slag
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1 INTRODUÇÃO

A contaminação dos recursos hídricos e a decorrente deterioração da
qualidade água tem se tornado uma das principais preocupações ambientais da
atualidade. A intensificação dos processos de urbanização e de industrialização é
apontada como principal agravante destas adversidades. Ou seja, a continua
expansão das ações humana associada ao consumo dos recursos hídricos gera
maiores quantidades de efluentes líquidos que se descartados de maneira
inadequada acarretam sérios desequilíbrios ambientais no meio em que foram
inseridos, comprometendo a biota e a saúde humana.
Este cenário é ainda mais preocupante em países em desenvolvimento
cujos recursos destinados ao saneamento básico são limitados e muita às vezes mal
administrados (BENVENUTI et al., 2019). No decorrer das últimas décadas o
esgotamento sanitário no Brasil apresentou pequena melhora em seus índices de
coleta e tratamento, ainda assim apenas 43% da população brasileira são providas
destas ações e serviços, 18% tem esgoto seu esgoto coletado e não tratado e 27%
não possuem coleta nem tratamento (ANA, 2017). Significativa parcela das
infraestruturas de saneamento se limita a grandes centros urbanos, sendo
desconectadas áreas rurais e pequenos e médios núcleos populacionais
(CAPODAGLIO, 2017).
Diante desta deficiência e desconformidade, os sistemas descentralizados
ou sistemas locais de tratamento de esgoto, são reconhecidos como opção
promissora e adequada para mitigação dos problemas relacionados ao saneamento.
A descentralização é um modo de aumentar o acesso sustentável ao saneamento
básico, bem como sua universalização (LIBRALATO; GHIRARDINI; AVEZZÚ, 2012).
Dentre as alternativas passíveis de utilização estão processos de tratamento
simplificados: wetlands construídos, fossa seca, tanques sépticos, tanques de
estabilização, sumidouros, valas de infiltração e filtros de pedra ou areia (PHILIPPI
et al., 2013; CAPODAGLIO et al., 2017).
Os Wetlands Construídos (WCs) são alternativas tecnológicas de tratamento
de efluentes, reconhecidas por sua elevada eficiência operacional e harmonia
paisagística. Aplicações descentralizadas como os WCs têm atraído atenção de
inúmeros pesquisadores que buscam alternativas de tratamento fundamentadas nos
princípios da sustentabilidade (LIANG et al., 2020). Na França os WCs tornaram-se
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amplamente utilizados, sendo existente cerca de 3.500 unidades implantadas em
todo país (ZHI; JI, 2012). Também intitulados como áreas úmidas construídas, filtros
plantados com macrófitas ou sistemas alagados construídos; os WCs são projetados
para utilizar e aprimorar componentes naturais, tais como vegetação, solo e suas
associações microbianas na depuração de águas residuárias dos mais diferentes
tipos, podendo ser utilizados no tratamento de esgoto sanitário bruto, primário ou
secundário (VYMAZAL, 2011; ZHU et. al, 2011; IWA, 2017).
Os

WCs

se

projetados

e

operados

adequadamente

apresentam

desempenho constante e bastante satisfatório quanto à remoção de matéria
orgânica, sólidos em suspensão e até mesmo nitrogênio. No entanto, quanto ao
fósforo, a eficiência de remoção é instável e depende de inúmeros fatores (WANG;
ZHOU, 2019). A remoção de fósforo está associada a: combinação de processos
físico-químicos, assimilação pelas macrófitas, estabilização microbiana, adsorção e
precipitação junto ao meio filtrante (WANG, et al. 2013).
O fósforo em corpos hídricos é apontado como nutriente essencial para o
processo de eutrofização, por este motivo, seu monitoramento tornou-se cada vez
mais rigoroso. O controle e remoção da fração fosforada por parte dos sistemas
convencionais de tratamento é complexo e dispendioso, ou seja, impraticáveis para
uso abrangente (WU et al, 2013). Estudos reportam que por parte dos WCs a
remoção de fósforo é complexa e difícil de ser sustentada, visto que no decorrer do
tempo de operação, está se reduz significativamente, especialmente em decorrência
da acumulação e consequente saturação do material filtrante (KADLEC, 2010).
A relação dos constituintes (meio suporte, vegetação, microrganismos
acumuladores e condições operacionais) com o desempenho de remoção de fósforo
é fundamental para assegurar taxas estáveis de remoção deste nutriente em longo
prazo, fomentar a depuração de águas residuárias, bem como atestar a
potencialidade dos WCs como tecnológica para o tratamento de esgoto sanitário.
Tais estudos são cientificamente relevantes, pois os resultados adquiridos podem
subsidiar boas práticas de saneamento, resguardando o meio ambiente e
aumentando a qualidade de vida da população.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL

Este estudo teve como objetivo principal avaliar a remoção de fósforo em
leitos de wetlands construídos (WCs) composto com materiais distintos pertencentes
a um sistema vertical de duplo estágio, empregado no tratamento de esgoto
sanitário bruto proveniente de uma Estação de Tratamento de Efluentes.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Avaliar a eficiência global do tratamento em termos de remoção de matéria
orgânica, nitrogênio e fósforo;

•

Analisar parâmetros físico-químicos complementares na operação e eficiência
dos WCs estudados;

•

Identificar as diferentes eficiências de remoção entre os leitos estudados no
1º estágio e no 2º estágio;

•

Indicar se o tratamento adotado atinge os padrões requeridos pela Resolução
nº430, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), quanto às
condições e padrões de lançamento de efluentes oriundos de sistemas de
tratamento de esgoto sanitário.
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3 REFERÊNCIA TEÓRICO

3.1 PROPRIEDADES DO ESGOTO SANITÁRIO E SUA RELAÇÃO COM A
DEGRADAÇÃO DOS CURSOS D’ÁGUA

Segundo a NBR 9648, esgoto sanitário é a denominação genérica para todo
despejo líquido constituído de esgoto doméstico (residências, instituições e
comércios) e industrial, águas de infiltração e contribuição pluvial parasitária. Ele é
gerado do decorrente uso de água para higiene, necessidades fisiológicas humanas
e processos industriais, bem como pela infiltração da água do subsolo e por certa
parcela de deflúvio superficial absorvida pela rede coletora (ABNT, 1986).
Para Metcalf e Eddy (2003), os constituintes do esgoto sanitário podem ter
suas características definidas em termos de propriedades físicas, químicas e
biológicas. Este despejo líquido é composto substancialmente por água (99,9%) e
fração sólida, formada de: sólidos orgânicos, inorgânicos, suspensos, dissolvidos e
microrganismos (0,1%) (VON SPERLING, 1996). Na Tabela 1 estão descritas as
características típicas dos esgotos sanitários.
Tabela 1: Características quantitativas típicas dos esgotos sanitários

Parâmetros
N-NH4+
Ntotal
Ptotal
ST
SST

Unidade
mg.L-1
mg.L-1
mg.L-1
mg.L-1
mg.L-1

Alcalinidade
Turbidez
Cor Verdadeira
pH
DQO
DBO
E. coli
Colif. Totais

mgCaCO3.L-1
NTU
uC
mg.L-1
mg.L-1
UFC.100 mL-1
UFC.100 mL-1

Avelar
et al.
(2019)
45 ± 8,5
5 ± 2,1
169 ± 82
7 ± 0,1
416 ± 87
248 ± 104
107
106

Autores
Santos
Ribeiro e
Slompo
et al.
Silva
et al.
(2018)
(2018)
(2019)
76 ± 14
80 ± 16
1.566 ± 557 1.631 ± 521
45 ± 18
610 ± 528 663 ± 492
280 ± 35
732 ± 312
531 ± 710
692 ± 110
7 ± 0,2
7,2 ± 0,1
496 ± 144 562 ± 109 1.549 ± 729
711 ± 128 719 ± 267
-

-

Legenda: (-) Dados não disponibilizados. Fonte: Autoria própria, 2020.

-
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A composição e a concentração habitual dos esgotos podem ser alteradas
consideravelmente de região para região de acordo com os seguintes fatores:
condições climáticas, dias da semana, circunstâncias sociais e econômicas e
práticas de consumo dos cidadãos (VON SPERLING, 1996). Além disto, pela
contribuição de estabelecimentos industriais diversos, ocasionalmente podem ser
introduzidas características atípicas, conforme com suas atividades produtivas.
Em virtude dos constituintes presentes, o lançamento de esgotos nos corpos
hídricos sem tratamento adequado é responsável por comprometer os diferentes
usos das águas e motivar distúrbios como eutrofização, redução dos níveis de
oxigênio dissolvido, toxicidade a vida aquática, redução da biodiversidade,
problemas de ordem estética e riscos potenciais a saúde pública (USEPA, 1993;
COMBER et al., 2014; HUA et al., 2017).
Serão abordados minuciosamente alguns dos principais contaminantes
(matéria orgânica, nutrientes e microrganismos patogênicos) utilizados para
caracterizar os esgotos sanitários brutos e as razões pelas quais estes representam
uma ameaça à saúde humana e ao meio ambiente.

3.1.1 MATÉRIA ORGÂNICA

Em relação à matéria orgânica (MO) dos esgotos sanitários, seus principais
componentes são: carboidratos (25 a 50%), proteínas (40 a 60%), óleos e graxas
(10%), além de pequenas frações de compostos orgânicos sintéticos, como
pesticidas, herbicidas, derivados fenólicos e surfactantes (QASIM, 2000; METCALF;
EDDY, 2003).
Seus constituintes primários são de origem meramente alimentícia, já os
orgânicos sintéticos são procedentes de fontes diversas. O uso doméstico e
industrial de surfactantes, bem como de compostos fenólicos em certos processos
produtivos industriais são as motivações de tal presença. Os defensivos agrícolas
são encontrados eventualmente em decorrência das águas que adentram a rede
coletora de esgoto por vias indiretas.
A presença de MO em concentração superior ao limite permitido é motivadora
de um dos grandes problemas de poluição nos corpos hídricos receptores: a
depleção dos níveis de oxigênio dissolvido (OD) (ESTEVES, 1998; CUNHA;
FERREIRA, 2006). O OD é um dos mais importantes parâmetros ambientais de
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qualidade da água e um dos indicadores mais diretos de poluição (CSÁBRÁGI et al.,
2019; CRAVO et al., 2020), este representa uma medida da concentração de
oxigênio (O2) disponível na água em mg.L-1.
No ambiente aquático, na medida em que as concentrações de compostos de
origem orgânica aumentam, se elevam também as ações de microrganismos
aeróbios decompositores, que usufruem do OD na oxidação da MO biodegradável e
outros processos metabólicos (VON SPERLING, 2014; CETESB, 2020). O
decréscimo dos níveis de OD age seletivamente sob as espécies aquáticas, podem
conduzir a uma considerável mortandade da macrofauna existente, assim como
odores e perturbações estéticas (COX, 2003).

3.1.2 NITROGÊNIO E FÓSFORO

Os nutrientes nitrogênio (N) e fósforo (P) são elementos essenciais à
conservação dos ecossistemas aquáticos (HE et al., 2019). Tais são tidos como
macronutrientes, uma vez que são exigidos em maior quantidade, ficando atrás
somente do carbono (C) e hidrogênio (H). Contudo, em concentrações excessivas
estes conduzem a graves distúrbios sobre meio ambiente, como propagação de
algas e plantas aquáticas, exaustão do oxigênio dissolvido e perda da diversidade
biológica (ROZARI; GREENWAY; EL HANANDEH, 2016).
Nos cursos d’água, as descargas de esgotos sanitários e o escoamento das
águas pluviais dos solos fertilizados são as principais fontes de N e P (YE et al.,
2020). O elemento N pode ser detectado nas seguintes formas: orgânica, amoniacal,
nitrito e nitrato, cada uma delas com significantes efeitos adversos no meio aquático
(AKPOR et al., 2014). Além disto, a predominante forma encontrada pode fornecer
indicações precisas sobre a etapa da contaminação gerada (VON SPERLING,
1996).
O nitrogênio na forma de amônia livre é um tóxico bastante limitante na vida
dos organismos aquáticos (PUIGAGUT; SALVADO; GARCIA, 2005; ZHANG et al.,
2020). Altos níveis de exposição à amônia ocasionam perturbações no metabolismo
especialmente dos peixes, levando a numerosas alterações nas brânquias, rins e
fígados, além de edemas vasculares, sofrimento neural e até mesmo apoptose
celular (CONG et al., 2019; RODRIGUES et al., 2012).
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Nitrito e nitrato também causam efeitos relevantes à fauna aquática e aos
seres humanos. No sangue, o nitrito acarreta a oxidação dos átomos de ferro da
hemoglobina e estabelece um quadro de hipóxia, ou seja, redução dos níveis de
oxigênio disponível ao metabolismo dos organismos. O nitrato, por sua vez, tem sua
toxicidade associada diretamente a metahemoglobinemia (RACHID et al., 2006;
BAKER et al., 2016; SINGUREANU; WOINAROSCHY, 2017).
Existem problemas de nitrato principalmente em águas subterrâneas que
ultrapassam o valor potável de 10 mg.L-1. Para os esgotos sanitários, pode ocorrer
uma mistura deficitária com corpos d’água que podem incorrer em risco caso esta
água seja utilizada para abastecimento (FERNÍCOLA e AZEVEDO, 1981).
O elemento fósforo é apontado como o componente essencial aos processos
biológicos e ao metabolismo da microbiota assimiladora de matéria orgânica. No
entanto assim como o nitrogênio, constitui-se em um dos principais limitantes ao
processo de eutrofização nas águas naturais (WANG; JHOU, 2019). A proliferação
desordenada de algas e plantas aquáticas superiores, prejudica dos usos múltiplos
das águas, motiva problemas de ordem estética, eventuais condições anaeróbias,
maus odores e mortandade de peixes (YANG et al., 2020)

3.1.3 MICRORGANISMOS PATOGÊNICOS

Um grande número e diversidade de microrganismos patógenos são
encontrados nos esgotos, incluindo vírus, bactérias, helmintos e protozoários. Seu
lançamento sem devido tratamento além de ser danoso ao meio ambiente, também
exerce ação direta na saúde e na qualidade de vida da população. A identificação e
o controle tais microrganismos é de grande interesse para proteção da saúde
pública (GERARDI; ZIMMERMAN, 2005).
Os organismos patogênicos são de procedência entérica, ou seja, excretados
pelo material fecal humano. Estes são responsáveis por transmitir inúmeras
doenças, sendo o contato e a ingestão de água contaminada o principal meio de
propagação destas. Entre algumas parasitoses transmitidas podem ser citadas:
diarreia e gastroenterite, cólera, disenteria, hepatite A (VON SPERLING, 2014;
OMS, 2017).
As infecções gastrointestinais de veiculação hídrica atingem especialmente
criança com idade inferior a 5 anos. Estimasse que no ano de 2012 cerca de 361 mil
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mortes de crianças foram ocasionadas pelo consumo de água contaminada e
decorrentes infecções gastrointestinais (OMS, 2014). No Brasil, dados retratados
pelo Instituto Trata Brasil (2017) e com base em informações do Sistema Único de
Saúde, ao longo do ano de 2013 houve 391 mil internações motivadas por este tipo
de doenças infecciosas.
A eliminação de esgoto bruto ou tratado inadequadamente é a principal fonte
de patógenos microbianos no ambiente aquático (WEN et al., 2009), sendo assim é
notória a necessidade de um processo de tratamento e disposição adequada, de
modo a assegurar a preservação do meio ambiente e impedir a disseminação de
doenças associadas à presença de patógenos no esgoto sem devido tratamento
(DUMONTED et al., 2011).

3.2 NÍVEIS E PROCESSOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO

O tratamento de águas residuárias consiste na remoção/transformação de
inúmeros constituintes do esgoto tratado, tais como sólidos, matéria orgânica,
nutrientes e agentes patogênicos mediante processos físicos, químicos e biológicos.
Este é segmentado em níveis de acordo com o tipo de impureza eliminada e o grau
remoção que se deseja atingir (LEME, 2014).
São 4 níveis principais no processo de tratamento, propriamente conhecidos
como preliminar, primário, secundário e terciário. No Quadro 1 estão descritos os
níveis e mecanismos de tratamento predominantes e seus respectivos poluentes
removidos.
Quadro 1: Níveis e mecanismos de remoção de poluentes (Continua).

Nível
Preliminar

Primário

Secundário

Remoção
•
•
•
•
•
•

Sólidos em suspensão grosseiros (matérias
de maiores dimensões e areia)
Sólidos em suspensão e sedimentáveis
DBO em suspensão (associada à matéria
orgânica componente dos sólidos em
suspensão sedimentáveis)
DBO em suspensão
DBO em suspensão finamente particulada
DBO solúvel
Fonte: Adaptado de Von Sperling,1996.

Mecanismo
Físico

Físico

Biológico
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Quadro 1: Níveis e mecanismos de remoção de poluentes (Conclusão).

Remoção

Nível

Terciário

•
•
•
•
•
•

Nutrientes
Organismos patogênicos
Compostos não biodegradáveis
Metais tóxicos
Sólidos inorgânicos dissolvidos
Sólidos em suspensão remanescentes

Mecanismo

Físico
Químico
Biológico

Fonte: Adaptado de Von Sperling,1996.

Os diferentes níveis, tipos ou combinações de tratamento são adotados
dependendo dos objetivos e dos padrões de qualidade pretendido em função do
lançamento para o corpo receptor (VON SPERLING, 1996). O tratamento em nível
preliminar é a primeira abordagem utilizada em uma estação de tratamento de
esgotos e é fundamentalmente sobre a remoção de sólidos grosseiros mediante
métodos nos quais predomina a aplicação de força física, ou seja, mecanismos
físicos como: gradeamento, peneiramento e sedimentação (WU et al., 2017).
A separação e remoção de sólidos grosseiros previamente são consideradas
imprescindíveis e objetiva-se proteger equipamentos e unidades de tratamento
subsequentes de desgastes, obstrução, depósitos e acúmulos que resultam muitas
às vezes em perda de desempenho e volume utilizável, bem como em gastos
sobressalentes com manutenção da planta de tratamento (SIDWICK, 1991;
SCHOLZ, 2006).
O nível primário tem como finalidade a remoção de sólidos sedimentáveis
(SS) orgânicos e inorgânicos não removidos no tratamento prévio (GUAN; CHEN;
SHANG, 2005). Nesta etapa, por efeito da ação da gravidade e condições tranquilas
de escoamento ocorre à deposição gradual de sólidos de maior densidade no fundo
da unidade de tratamento, sendo os tanques de sedimentação e decantadores
primários as soluções tecnológicas comumente adotadas (DEMIRBAS; EDRIS;
ALALAYAH, 2017).
O material sólido sedimentado na etapa primária da origem a um resíduo
altamente concentrado e que será posteriormente removido, denominado de lodo
primário. O líquido, por sua vez, após a separação é submetido a tratamento
subsequente, visto que o mesmo ainda não atende os padrões de lançamento
previstos na legislação (VON SPERLING, 1996).
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O tratamento de esgoto em nível secundário é aquele que se destina à
degradação biológica de matéria orgânica (dissolvida ou em suspensão) e
eventualmente nitrogênio e fósforo (METCALF; EDDY, 2016). Sob condições
apropriadas, aeróbias ou anaeróbias (AHMED et al., 2016), os microrganismos,
especialmente bactérias, degradam os compostos orgânicos biodegradáveis e
nutrientes e os usufruem em seus processos metabólicos (TRAN, 2013; SAMER,
2015).
O tratamento biológico convencional tem como principais abordagens:
reatores anaeróbios (VON SPERLING, 1996), filtros biológicos percoladores, lagoas
de estabilização (anaeróbias, facultativas, aerada de mistura completa, decantação,
entre outras) (TOPARE; ATTAR; MANFE, 2011) e lodos ativados (KRZEMINSKI et
al., 2019). Se projetados e operados adequadamente, o tratamento em nível
secundário usualmente gera um efluente em conformidade com os padrões de
lançamento, do contrário é exigido pelo órgão ambiental um tratamento avançado,
também nomeado de terciário.
O tratamento de esgoto em nível terciário visa remover poluentes específicos
não biodegradáveis, compostos tóxicos e microrganismos patogênicos, e ainda,
complementar a remoção de contaminantes remanescentes dos demais processos
sofridos

antecedentemente

(KARIA;

CHRISTIAN,

2013;

GERBA;

PEPPER;

BRUSSEAU, 2019).
A última etapa do tratamento convencional de esgoto refere-se à aplicação de
processos unitários físicos, químicos e biológicos, dentre as principais tecnologias,
pode-se citar: wetlands construídos, operação e filtração por membranas, processos
oxidativos avançados e adsorção por carvão ativado (WU; YANG; LIN, 2005). No
Brasil, o tratamento em nível terciário é bastante raro, contudo, quando se intenciona
o aproveitamento da água residuária em usos mais nobres como, reúso, sua adesão
é imprescindível.
Cada sistema de tratamento possui suas especificidades, podendo atuar
separadamente ou simultaneamente no processo de remoção de contaminantes. A
seleção da tecnologia mais pertinente dependerá da viabilidade ambiental e
econômica e qualidade do efluente requerida para reúso ou lançamento no meio
ambiente (METCALF; EDDY, 2016). A Tabela 2 apresenta os principais sistemas e
combinações diversas de tratamento de esgoto e suas respectivas eficiências
médias de remoção de contaminantes específicos.
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Tabela 2: Sistemas de tratamentos de esgoto e suas respectivas eficiências.

Sistema
Primário convencional
Lagoa facultativa
Lagoa anaeróbia
Lagoa aerada facultativa
Lagoa aerada mistura completa
Lagoa anaer. + facult. + matur.
Sistema wetlands construídos
Reator UASB
UASB + lodos ativados
UASB + biofiltro aerado submerso
UASB + filtro anaeróbio
UASB + filtro biológico percolador
UASB + flotação por ar dissolvido
UASB + lagoa de polimento
UASB + lagoa aerada facultativa
UASB + mist. compl. + decant.
LA convencional
LA - aeração prolongada
LA - batelada
LA convencional (remoção N)
LA convencional (remoção N/P)
Filtro biológico de baixa carga
Filtro biológico de alta carga
BF aerado submerso com nitrif.
BF aerado submerso remoção N
Biodisco

DBO5
30-35
75-85
75-85
75-85
75-85
80-85
80-90
60-75
83-93
83-93
75-87
80-93
83-93
77-87
75-85
75-85
85-93
90-97
90-97
85-93
85-93
85-93
80-90
88-95
88-95
88-95

Eficiência média de remoção (%)
DQO
SS
N-NH4+ Ntotal
25-35 55-65
< 30
< 30
65-80 70-80
< 50
< 60
65-80 70-80
< 50
< 60
65-80 70-80
< 30
< 30
65-80 80-87
< 30
< 30
70-83 73-83 50-65 50-65
75-85 87-93
< 50
< 60
55-70 65-80
< 50
< 60
75-88 87-93 50-85 < 60
75-88 87-93 50-85 < 60
70-80 80-90
< 50
< 60
73-88 87-93
< 50
< 60
83-90 90-97
< 50
< 30
70-83 73-83 50-65 50-65
65-80 70-80
< 30
< 30
65-80 80-87
< 30
< 30
80-90 87-93
> 80
< 60
83-93 87-93
> 80
< 60
83-93 87-93
> 80
< 60
80-90 87-93
> 80
> 75
80-90 87-93
> 80
> 75
80-90 87-93 65-85 < 60
70-87 87-93
< 50
< 60
83-90 87-93
> 80
< 60
83-90 87-93
> 80
> 75
83-90 87-93 65-85 < 60

Ptotal
< 35
< 35
< 35
< 35
< 35
< 35
< 35
< 35
< 35
< 35
< 35
< 35
75-88
< 35
< 35
< 35
< 35
< 35
< 35
< 35
75-88
< 35
< 35
< 35
< 35
< 35

Legenda: anaer.: Anaeróbia; BF: Biofiltro; decant: Decantação; facult.: Facultativa; matur: Maturação;
nitrif.: Nitrificação; LA: Lodos Ativados; UASB: Upflow Anaerobic Sludge Blanket. Fonte: Adaptado de
Von Sperling, 2014.

3.3 LEGISLAÇÃO

3.3.1 RESOLUÇAO CONAMA Nº 357/05

A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, institui a Política Nacional de
Recursos Hídricos, a qual dispõe de fundamentos, objetivos e diretrizes gerais
acerca da gestão de recursos hídricos no Brasil. Entre os instrumentos
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estabelecidos em seu Art. 5º encontra-se o enquadramento dos corpos hídricos em
classes (BRASIL, 1997).
A Resolução nº 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), de
17 de março de 2005, dispõe sobre a classificação dos corpos de água e as
diretrizes ambientais para seu enquadramento. Esse instrumento consiste em
classificar as águas doces, salobras e salinas, segundo a qualidade requerida para
os seus usos preponderantes.
No Quadro 2 é apresentado um resumo dos principais usos potenciais da
água atribuídos a cada uma das classes.
Quadro 2: Classificação das águas doces em função dos usos pretendidos.

Uso
Abastecimento para consumo humano
Preservação do equilíbrio natural das
comunidades aquáticas
Preservação dos ambientes aquáticos em
unidades de conservação
Proteção de comunidades aquáticas
Recreação de contato primário
Irrigação de hortaliças que são consumidas
cruas e frutas que se desenvolvam rentes ao
solo e são ingeridas cruas e sem remoção de
película
Proteção das comunidades aquáticas em
Terras Indígenas
Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de
parques, jardins, campos de esporte e lazer,
com os quais o público possa vir ter contato
direto
Agricultura e à atividade de pesca
Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e
forrageiras
Pesca amadora
Recreação de contato secundário
Dessedentação de animais
Navegação
Harmonia paisagística

Especial
x (a)

Classe
I
II
III
x (b) x (c) x (d)

IV

x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

Legenda: (a) Suprimento de água após infecção (b) Suprimento de água após tratamento simplificado
(c) Suprimento de água após tratamento convencional (d) Suprimento de água após tratamento
convencional ou avançado. Fonte: Adaptado de Brasil, 2005.
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As águas doces, em especial, são divididas no Capítulo II, Seção I e Art. 4º
em 5 classes: Especial, Classe 1, Classe 2, Classe 3 e Classe 4, sendo que para
cada uma delas existem condições e padrões a serem alcançados. Corpos hídricos
de Classe especial representam os usos pretendidos mais minuciosos, sendo
destinados especialmente à preservação do equilíbrio natural do meio ambiente
(MACHADO; KNAPIK; BITENCOURT, 2019).
A captação de água para abastecimento e consumo humano em corpos
hídricos Classe especial é concordada, no entanto deverão ser respeitadas e
mantidas as condições naturais do mesmo, ou seja, é impedido o lançamento de
qualquer água residuária em seu decurso, mesmo que estas tenham sido
submetidas a tratamento prévio (VON SPERLING, 2016).
O lançamento de águas residuárias é permitido em corpos hídricos
enquadrados nas Classes de 1 a 4 desde que respeitas as qualidades do receptor. A
Resolução nº 357/05 defini para cada classe de enquadramento uma série de
padrões e parâmetros de qualidade, bem como limites máximos permitidos para
cada um deles. Na Tabela 3 estão resumidos os parâmetros e valores estabelecidos
pela Resolução CONAMA nº 357/05 para Classes de água doce de 1 a 4.
Tabela 3: Parâmetros de qualidade das águas doces de acordo com sua respectiva classe
(Continua).

Parâmetro

Unidade
NMP.100 mL-1
mg.L-1
mg.L-1
NTU

pH
Coliformes Termotolerantes
DBO
Oxigênio Dissolvido
Turbidez
Cor Verdadeira

Pt.L-1

Nitrato
Nitrito

mg.L-1
mg.L-1

N-NH4+

pH ≤ 7,5
7,5 < pH ≤ 8,0
8,0 < pH ≤ 8,5
pH > 8,5

mg.L-1

Classe de água doce
1
2
3
4
6a9
6a9
6a9 6a9
200
1000
(a)
3
5
10
≥6
≥5
≥4
≥2
40
100
100
Nível
75
75
Natural
10,0
10,0
10,0
1,0
1,0
1,0
3,7
3,7
13,3
2,0
2,0
5,6
1,0
1,0
2,2
0,5
0,5
1,0

Legenda: NMP: Número mais provável; (-) Adimensional; (a) Uso de recreação contato secundário ≤
2500 NMP.100 ml-1; dessedentação de animais ≤ 1000 NMP.100 ml-1; demais usos ≤ 4000 NMP.100
ml-1. Fonte: Brasil, 2005.
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Tabela 3: Parâmetros de qualidade das águas doces de acordo com sua respectiva classe
(Conclusão).

Parâmetro

Unidade

Lêntico
Intermediário
Lótico

Ptotal

mg.L-1

Classe de água doce
1
2
3
4
0,020 0,030 0,050
0,025 0,050 0,075
0,1
0,1
0,15

Legenda: DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio; NMP: Número mais provável; NTU: Unidade
Nefelométrica de Turbidez; Ptotal: Fósforo total; (-) Adimensional; (a) Uso de recreação contato
secundário ≤ 2500 NMP.100 ml-1; dessedentação de animais ≤ 1000 NMP.100 ml-1; demais usos ≤
4000 NMP.100 ml-1. Fonte: Brasil, 2005.

Apesar da legislação não estabelecer limites numéricos é exigido que os
parâmetros materiais flutuantes, óleos, graxas, resíduos sólidos, corantes e
substâncias que comuniquem gosto ou odor estejam virtualmente ausentes em
corpos hídricos de Classe 1 a 3, já para Classe 4 essas condições são menos
restritivas.
Além dos parâmetros de qualidade estabelecidos por esta resolução, existem
condições e padrões para gestão de descargas de efluentes em corpos receptores
independente das classes de enquadramento, estes são tratados na Resolução
CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011.

3.3.2 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 430/11

A Resolução nº 430 do CONAMA, datada de 13 de maio de 2011, dispõe
sobre as condições, parâmetros, padrões e diretrizes para a gestão do lançamento
de efluentes em corpos receptores, revogando e complementando a Resolução
CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005.
No Capítulo II, Seção III e Art. 21 da referida Resolução, fica estabelecido que
efluentes oriundos de sistemas de tratamento de esgoto sanitários somente poderão
ser lançados em corpos receptores desde que obedeçam às condições e padrões
específicos previstos pelo artigo. Ou seja, o lançamento só poderá ocorrer quando o
efluente proveniente do sistema de tratamento estiver em conformidade com todos
os preceitos estabelecidos.
As condições e padrões de lançamento dispostos na Resolução CONAMA
nº430/2011 estão organizados na Tabela 4.
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Tabela 4: Condições de lançamento de efluentes de sistemas de tratamento de esgoto sanitário.

Parâmetro

Unidade

Condições permitidas

-

Entre 5 e 9

°C

Inferior a 40°C

Materiais sedimentáveis

ml.L-1

Até 1

DBO

mg.L-1

Máximo de 120

Óleos e graxas

mg.L-1

100

-

Ausência

mg.L-1

20

pH
Temperatura

Materiais flutuantes
N-NH4+

Legenda: DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio; N-NH4+: Nitrogênio Amoniacal; (-) Adimensional.
Fonte: Adaptado de Brasil, 2011.

Esta define que a concentração máxima de DBO5,20 somente pode ser
ultrapassada no caso de efluentes de sistemas de tratamento com eficiência de
remoção mínima dos níveis de DBO de 60%, ou por meio de estudos de
autodepuração do corpo hídrico receptor que comprove o atendimento às metas do
enquadramento do mesmo.
Quanto aos nutrientes nitrogênio e fósforo, a Resolução CONAMA nº 430 não
faz restrições específicas para o lançamento efluentes procedentes de sistemas de
tratamento de esgoto sanitário. No entanto, é requerido pelo Capítulo II, Seção II e
Art. 16 que para efluentes de qualquer fonte poluidora (indústrias e demais setores)
o limite máximo de Nitrogênio Amoniacal Total seja de 20 mg.L-1.
O Art. 17 estabelece que na hipótese de lançamento de efluentes em corpos
receptores com registro de histórico de floração de cianobactérias, em trechos que
ocorra a captação para abastecimento público, o órgão ambiente habilitado poderá
estabelecer condições específicas para o parâmetro fósforo.
Apesar de não existir nota específica sobre condições e padrões referentes a
estes nutrientes, a referenciada Legislação reporta em seu Art. 5 que para
parâmetros não citados nas metas obrigatórias, os padrões de qualidade a serem
obedecidos por sistemas de tratamento de esgoto sanitário são aqueles que
constam na classe na qual o corpo receptor estiver enquadrado, ou seja, os padrões
de qualidade estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/05.

3.4 SISTEMAS DESCENTRALIZADOS DE TRATAMENTO
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Sistemas descentralizados consistem em soluções de coleta, tratamento e
disposição de águas residuais confiáveis e economicamente acessíveis (MASSOUD;
TARHINI; NASR, 2009), destinados especialmente a habitações individuais,
aglomerados residenciais, comunidades isoladas e de baixa densidade populacional
que gerem volumes relativamente pequenos de despejos líquidos e que estejam
desconectadas dos serviços municipais de saneamento (CAPODAGLIO et al.,
2017).
De modo geral, os sistemas de tratamento descentralizados são definidos
como unidades de saneamento que gerenciam o tratamento e disposição da água
residuária em área adjacente ao local de geração (CAPODAGLIO, 2017). Estes
diferenciam-se dos sistemas centralizados ou convencionais em virtude da
necessidade de uma rede de tubulações coletora relativamente mais curta e por
renunciarem normalmente unidades específicas como por exemplo: estações
elevatórias, poços de visitas e emissários (ABNT, 1997; LIBRALATO; GHIRARDINI;
AVEZZÙ, 2012).
Se bem projetadas e operadas as unidades descentralizadas podem ser
consideradas como uma alternativa inteligente aos sistemas convencionais (JUNG;
NARAYANAN; CHENG, 2018), cujos problemas e limitações são amplos. Embora as
instalações centralizadas tenham atendido bem as necessidades das sociedades
modernas, a mesma é vista muitas vezes como sinônimo de sofisticação e
complexidade, os altos capitais de investimento, a manutenção periódica, custos
com energia, bem como a necessidade de experiência técnica qualificada para
operação inviabilizam sua universalização (BROWN; JACKSON; KHALIFÉ, 2010;
SINGH et al., 2019).
O tratamento de esgoto por sistemas descentralizados pode ser classificado
em níveis: individuais, semi-coletivo e aglomerados locais, esta classificação baseiase especialmente na abrangência da unidade de tratamento (TCHOBANOGLOUS;
LEVERENZ, 2019). Os individuais são aqueles que gerenciam o tratamento e
disposição do esgoto de um único domicílio familiar, os sistemas semi-coletivo por
sua vez atendem pequenos agrupamentos de residências, normalmente de 4 a 12
domicílios e os aglomerados locais referem-se a grandes instalações como, escolas,
hospitais, prédios e condomínios que realizem o tratamento e reutilização do
despejo líquido por meio de sistema local (SUBTIL; SANCHES; CAVALHERO,
2016).
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A água residuária atendida por unidades de tratamento descentralizadas
podem ser infiltradas novamente ao solo, polida por meio de processos físicoquímicos e biológicos e até mesmo usufruída em práticas como lavagem de
rouparias, irrigação, combate a incêndios e descarga de vasos sanitários
(WILDERER; SCHREFF, 2000). A oportunidade de recuperação e reutilização em
demais práticas reduz a demanda por água potável e minimiza os impasses
relacionados à sua escassez (GIKAS; TCHOBANOGLOUS, 2007).
Os argumentos a favor da descentralização são baseados principalmente na
maior confiabilidade, longevidade, tolerância a variações das cargas de entrada, nos
baixos requisitos de operação e manutenção, na simplicidade e economia; posto que
muitos deles operam sem a necessidade de fontes externas de energia elétrica e
podem ser concebidos com insumos disponíveis no local de implantação
(GUTTERER et al., 2009).
São

inúmeras

as

tecnologias

descentralizadas

para

tratamento

e

gerenciamento de águas residuárias (RANJAN; KUMAR; SABUMON, 2020). A
seleção da tecnologia mais apropriada a ser implantada deve atender 3 conceitos
básicos: ser economicamente acessível, ambientalmente sustentável e socialmente
aceitável (MASSOUD; TARHINI; NASR, 2009). Wetlands construídos, fossas
sépticas, sistemas de tratamento aeróbio e anaeróbio (UASB), reatores biológicos
de membranas e lagoas (facultativas, aeróbias e anaeróbias) são alguns dos
arranjos tecnológicos descentralizados possíveis de serem adotados (ARIAS;
FEIJOO; MOREIRA, 2020).
A gestão por sistemas descentralizados é apontada como uma promissora
forma de assegurar a todos o acesso aos serviços de saneamento básico. A
descentralização é capaz de proporcionar melhores condições de vida a população
local e proteger o ecossistema por intermédio de instalações alternativas de
tratamento e disposição que minimizem os efeitos ocasionados por descargas
excessivas de poluentes (SINGH et al., 2019).
Ressalta-se a enorme importância da cooperação da comunidade acadêmica
para prosseguir e aprofundar os estudos acerca da otimização das tecnologias
descentralizadas de saneamento. Neste estudo, em especial, será retratada
detalhadamente as particularidades e o comportamento de sistemas wetlands
construídos como unidades de tratamento descentralizadas empregadas no
tratamento de esgoto sanitário.
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3.5 WETLANDS CONSTRUÍDOS

3.5.1 Definição e contextualização

Os WCs são tecnologias de tratamento descentralizadas empregadas na
depuração de águas residuárias dos mais diferentes tipos, incluindo despejos de
origem doméstica (MILLOT et al., 2016), industrial (AMARE; KEBEDE; MULAT,
2018) e agrícola (MOEDER et al. 2017).
Estas unidades foram projetadas para usufruir e aprimorar processos naturais
desempenhados pela vegetação, meio filtrante e associações microbianas na
depuração de águas residuárias (KADLEC; KNIGHT, 1996; VYMAZAL, 2010). A
remoção de contaminantes e a decorrente transformação da qualidade da água
residuária nos WCs ocorrem mediante uma sucessão de processos, tais como os
processos

de

assimilação,

sedimentação,

adsorção,

filtração,

precipitação,

volatização e biodegradação (HOFFMANN et al., 2011; AL ISAWI; RAY; SCHOLZ,
2017).
Macrófitas é a denominação mais pertinente para caracterizar a vegetação
cultivada nos WCs, estas se diferenciam das demais em virtude de sua tolerância a
ambientes permanentemente saturados de água. Estes vegetais possuem ainda
elevada capacidade de adaptação a diferentes tipos de ambiente, inclusive aqueles
com a presença de alguns contaminantes. Nos sistemas WCs a vegetação
desempenha um papel fundamental na depuração de águas residuárias, bem como
na conservação das circunstâncias ideais de funcionamento (IWA, 2000; USEPA,
2003).
Entre as diversas ações desempenhadas pelas macrófitas, podem ser
citadas: estabilização da superfície do leito de tratamento, promoção de boas
condições para filtração, aeração da rizosfera, retirada de nutrientes para
enriquecimento nutricional, adsorção de contaminantes, superfície de aderência para
as associações microbianas e ornamentação paisagística (BRIX, 1997; AVILA et
al.,2019).
Na Tabela 5 são apresentadas algumas das variedades de espécies de
macrófitas frequentemente utilizadas em sistemas WCs e as respectivas eficiências
do sistema no qual foram adotadas em relação a remoção de contaminantes
específicos.
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Tabela 5: Desempenho de diferentes tipos de macrófitas empregadas em WCs.

Desempenho de remoção (%)
DBO DQO N-NH4+ Ntotal Ptotal
Trang et al. (2010)
Phragmites vallatoria 83
84
91
84
99
Cynodon ssp
82
80
60
35
Lana et al. (2013)
96
93
94
83
Iaritash et al. (2015)
Canna
56
55
38
37
Benvenuti et al. (2018) Typha domingensis
63
28
Decezaro et al. (2018) Heliconia psittacorum 67
Saeed et al. (2019)
Phragmites australis 93
84
99
97
100
Garcia (2020)
Cyperus papyrus
81
70
70
50
Autor

Macrófita

Legenda: DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio; DQO: Demando Química de Oxigênio; N-NH4+:
Nitrogênio Amoniacal; Ntotal: Nitrogênio total; Ptotal: Fósforo total; (-) Dados não disponibilizados.
Fonte: Autoria própria, 2020.

O componente meio filtrante, também intitulado material suporte, substrato ou
material de enchimento (YANG et al., 2018) é apontado como o principal meio de
remoção de poluentes nos WCs. O substrato possui como funções principais: meio
para estabelecimento das macrófitas (enraizamento), adsorção de contaminantes,
filtro para retenção de sólidos suspensos e meio de aderência para o crescimento
microbiano (UN-HABITAT, 2008).
Os materiais comumente adotados para compor o substrato são solo, areia e
cascalho (BRIX, 2001), devido à abundância e custo reduzido. No entanto a
utilização destes substratos, denominados de convencionais pode estar relacionada
a problemas de baixo desempenho de tratamento e colmatação (entupimento) em
curto prazo (ZHU et al., 2011; WANG et al., 2017).
Recentemente um amplo conjunto de materiais está sendo estudado e
sugerido como meio de enchimento nos WCs (YIN, YAN, GU, 2017), incluindo
resíduos de construção, agregados de argila expandida (LIMA et al., 2018),
subprodutos industriais, como escória de ferro de alto forno (LEE et al., 2010) e até
materiais naturais como bambu (LU et al., 2016).
A seleção do meio determinará amplamente o desempenho dos WCs, deste
modo é imprescindível à compreensão de algumas propriedades físico-químicas do
material, como porosidade, dimensão dos grãos, coeficiente de permeabilidade e
condutividade hidráulica (ZHU et al., 2011). Ressalta-se que a escolha do substrato
deve estar associada às finalidades do tratamento. Objetivando-se a remoção de
fósforo, a acuidade na escolha do substrato deve ser aumentada, uma vez que a
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principal via de remoção deste nutriente depende do tipo de material escolhido para
compor o leito de tratamento.
O desempenho dos WCs possui base na ação combinada entre os
constituintes anteriormente citados (vegetação e meio filtrante) e os microrganismos
(TRUU; JUHANSON; TRUU, 2009). No que diz respeito à microbiota, esta pode ser
identificada no biofilme associado às raízes das macrófitas e anexada à superfície
do substrato (ANDRADOS et al., 2014). Sua composição é excepcionalmente
heterogênea, contudo, as bactérias são o grupo mais expressivo.
A mineralização de matéria orgânica carbonácea e do fósforo orgânico, assim
como as sucessivas transformações da série nitrogenada são mecanismos
desempenhados por comunidades microbianas. A atividade biológica e a distribuição
espacial da comunidade microbiana nos WCs dependem diretamente de fatores
internos e externos, como temperatura ambiente, pH, propriedade do substrato,
presença

de

vegetação,

disponibilidade

de

matéria

orgânica

e

oxigênio,

profundidade e proximidade das zonas de entrada e saída de efluente (OEHL et al.,
2004; MENG et al., 2014; PELISSARI et al., 2018).
No âmbito da descentralização, os wetlands tornaram-se uma alternativa
promissora para o tratamento de águas residuárias (TREIN et al., 2015;
NANDAKUMAR et al., 2019), tendo em vista o reduzido custo de implantação,
baixos requisitos de operação e manutenção, elevada eficiência na remoção de
contaminantes, flexibilidade quanto ao local de implantação e valor estético (ZHI, JI,
2012; ZHANG et al., 2015).

3.5.2 Classificação dos wetlands construídos

A classificação dos wetlands é fundamentada em dois atributos físicos
principais: hidrologia e vegetação. Estes aspectos hidrológicos e vegetativos podem
ser subdivididos, dando origem a uma variedade de modos construtivos (FONDER;
HEADLEY, 2013). Ao considerar a utilização de um destes modos é indispensável
delimitar os propósitos do uso, visto que cada uma das configurações é associada a
objetivos específicos como remoção de matéria orgânica, nitrificação, desnitrificação
e remoção/retenção de fósforo (PHILIPPI; SEZERINO, 2004). Embora existam
muitas variantes de wetlands, nesta revisão serão abordados 3 categoriais
principais:
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O fósforo orgânico apresenta-se nas águas residuárias de origem sanitária,
particularmente ligado à matéria orgânica particulada. Nestes, as atividades
fisiológicas humanas constituem a principal fonte, enquanto o fósforo inorgânico é
derivado do uso recorrente de produtos químicos para higienização doméstica e
produtos de uso industrial, como por exemplo, detergentes e outros produtos
superfosfatados (VON SPERLING, 2014; DI LUCA, 2017).
Diferentemente de outros poluentes existentes, como por exemplo: C e N, o
ciclo do elemento fósforo nos sistemas WCs é considerado um ciclo sedimentar,
independente de reações de oxidação e redução. As moléculas inorgânicas de
ortofosfato presentes nos despejos líquidos encontram-se diretamente à disposição
da vegetação e da comunidade microbiana, enquanto o fósforo orgânico e os
polifosfatos, respectivamente, são assimilados somente após serem decompostos
biologicamente e hidrolisados, e sendo posteriormente convertidos ortofosfatos
(VAN DER VALK, 2006; VYMAZAL, 2007).
As potenciais formas de remoção sustentável de fósforo nos WCs são os
mecanismos de adsorção e precipitação junto ao meio suporte (36,2% a 87,5%),
assimilação pela vegetação e captação microbiana (1,3% a 26,4%) (KADLEC, 2016;
YIN; YAN; GU, 2017; GAO et al., 2019). Seu desempenho, quanto a este nutriente é
considerado instável e limitado (WU et al., 2013). No entanto, se operados sob
condições adequadas podem tornar-se uma opção acessível e oportuna para a
eliminação

e

controle

do

fósforo

(IWA,

2000;

MENDES;

TONDERSKI;

KJAERGAARD, 2018).
A natureza do meio filtrante e a capacidade do mesmo em adsorver, ligar ou
precipitar o elemento fósforo (ARIAS; BRIX, 2005), do mesmo modo que a presença
e a espécie da vegetação (KADLEC, 2016) e o tipo de configuração (WU et al.,
2013) adotado em sistema de tratatamento WCs são os principais constituintes
capazes de otimizar satisfatoriamente a eficiência do tratamento quanto a remoção
deste nutriente.
De maneira oposta ao nitrogênio, eliminado dos wetlands mediante
sucessivos mecanismos (amonificação, nitrificação e desnitrificação) que resultam
na sua eliminação para atmosfera, o fósforo acumula-se no substrato e na biota e é
efetivamente removido da unidade de tratamento pela colheita da vegetação e
remoção/substituição do substrato (IWA, 2000; PANT; REDDY; LEMON, 2001; SEO
et al., 2005).
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3.6.1 Vias de retenção e remoção de fósforo

3.6.1.1 Adsorção e precipitação junto ao meio suporte

Os processos de adsorção e precipitação são apontados como os principais
responsáveis pela remoção de fósforo nos wetlands (YU et al., 2015). Ainda que
expressiva, a retenção junto ao meio suporte é tida como finita. No transcorrer do
tempo o contínuo recebimento de cargas de fósforo ocasiona a acumulação e
decorrente saturação do meio, reduzindo consideravelmente o desempenho da
unidade de tratamento, que apenas retornará operar de modo satisfatório após a
recuperação ou substituição do meio suporte (BALLANTINE; TANNER, 2010;
BOLTON et al., 2019).
A adsorção refere-se ao mecanismo no qual um soluto inorgânico na fase
líquida é atraído a uma superfície da fase sólida. No caso dos sistemas WCs, os
íons fosfato inorgânicos disponíveis na água residuária se unem a superfície do
meio suporte devido à existência de forças atrativas. O meio suporte no qual ocorre
à adsorção é denominado adsorvente, enquanto os íons fosfatos são os adsorvatos
(VYMAZAL, 2007).
A precipitação remete-se à reação dos íons de fósforo associados a cátions
metálicos, Fe, Al, Ca ou Mg (VYMAZAL, 2007). Além da presença destes minerais
no meio suporte, esta via de eliminação é controlada pelo fator pH. Condições
alcalinas típicas favorecem a adsorção com os minerais Fe e Al, seguido do
processo de precipitação como Ca-P ou Mg-P. Contrariamente, em meio ácido, o
processo de precipitação com Fe e Al é determinante (ARIAS; BUBBA; BRIX, 2001;
JOHANNESSON, 2008).
A efetividade de ambas as vias de eliminação é controlada por propriedades
físicas e químicas do meio suporte, como área superficial específica adsortiva,
presença de íons minerais como: cálcio (Ca), ferro (Fe) e alumínio (Al) e pelo
potencial hidrogênionico (DI LUCA et al., 2017; XU et al., 2019).
Objetivando-se prolongar a vida útil do meio, minimizar os problemas de
saturação em curto prazo e o aprimorar o desempenho do sistema de tratamento
aconselha-se a seleção de meios com elevada capacidade de interação com fósforo
(SEO et al. 2005; YANG et al., 2018).
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Neste cenário, muitos estudos investigam a capacidade de adsorção de
fósforo em diferentes meio suportes, considerando a composição típica e a
dimensão dos mesmos (SEO et al., 2005). Os materiais investigados incluem:
subprodutos de indústrias siderúrgicas, como escória de alto forno e escória de forno
elétrico a arco, além de sedimentos de origem marinha, agregado leve de argila
expandida, cinzas volantes, calcário, tijolos de barro (LIU et al., 2013; WANG et al.,
2019).

3.6.1.2 Assimilação pela vegetação

O elemento P é um macronutriente primário vital para inúmeros processos
metabólicos das plantas tais como: desenvolvimento, crescimento e fase
reprodutiva. Nos WCs a incorporação do presente P na coluna d’água pelo tecido
vegetal das macrófitas ocorre através dos caules, folhas emersas em água
circundante e principalmente através de seu extenso sistema de estrutura
radiculares (BRIX, 1997; GREENWAY, 2003; MACKEY et al., 2019; PREINER et al.,
2020).
A assimilação e o armazenamento do P junto à vegetação enraizada estão
associados ao seu tipo vegetativo e as suas características de crescimento, sendo
as macrófitas aquáticas do tipo emergentes, caracterizadas pela vasta rede de
raízes e rizomas e pela alta proporção de tecidos suportes, aquelas que apresentam
efetivamente maior potencial de armazenamento de P (REDDY et al., 2000; GARCIA
et al., 2019).
O processo de retenção pela cobertura vegetal ocorre em curto prazo. Na
condição de falta de manejo periódico, o P incorporado é liberado novamente ao
ambiente após a morte e decorrente decomposição das macrófitas em sua
totalidade. Deste modo, o aumento da biomassa vegetal não deve estar diretamente
correlacionado à capacidade de remoção em longo prazo (KADLEC; KNIGHT,
1996). A poda e retirada da vegetação propicia a reciclagem deste nutriente para
outros

processos,

tendo

como

exemplo:

a

compostagem,

fornecendo

o

aproveitamento dos resíduos gerados nos WCs.
A quantidade de P incorporada aos tecidos da biomassa vegetativa é
considerada de baixa magnitude (PELISSARI et al., 2019), alguns autores
mencionam um acúmulo de P na biomassa em relação à matéria seca de 0,28 g.kg -1
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(BRASIL; MATOS; SOARES, 2007). Os períodos de crescimento e florescência são
apontados como aqueles em que verifica-se maior incorporação de P na biomassa
das macrófitas.
Em regiões de clima tropical a incorporação do P pode ser mais significativa,
visto que a retirada efetiva do nutriente pela poda da vegetação ocorre em períodos
de tempo menores, uma vez que o desenvolvimento das mesmas nestas localidades
é rápido. No estudo de Vymazal e Kröpfelová (2008) avaliou-se a assimilação do
fósforo pelas macrófitas em inúmeros sistemas de tratamento de esgoto e, em
diferentes países, em países como Austrália (clima tropical), o desempenho de
remoção foi de 17,8%, enquanto na Polônia (frio e temperado) não excedeu a 0,5%.

3.6.1.3 Estabilização microbiana

A remoção de P nos WCs por processos microbianos ocorre pela
predisposição e necessidade dos microrganismos utilizarem o mesmo em seu
metabolismo, sendo a rápida incorporação consequência dos altos índices de
crescimento e proliferação microbiana (VYMAZAL, 2007). A remoção biológica é
realizada por microrganismos específicos, os denominados de OAP’s (organismos
acumuladores de fósforo) (OKUNUKI et al., 2004).
Os OAP’s são caracterizados pela capacidade de armazenarem no interior
de suas células quantidades de P relativamente superiores àquelas requeridas para
seu desenvolvimento biológico. Neste grupo de microrganismos estão incluídas
bactérias das espécies Acinetobacter, Pseudomonas e Moraxella (OKUNUKI et al.,
2004; NIELSEN et al., 2010; RAMASAHAYAM et al., 2014).
O processo de assimilação biológica ocorre em duas etapas, uma etapa
anaeróbia, seguida de uma aeróbia (CURTIN et al., 2011). Num primeiro momento,
em condições anaeróbias, os microrganismos convertem e armazenam substratos
orgânicos presentes no meio em compostos de carbono ricos em energia, os
chamados polihidroxialcanoatos (PHA’s) (OEHMEN et al., 2005), que serão
rapidamente assimilados como fonte de energia.
A energia necessária para a formação dos PHA’s é gerada a partir do
fracionamento das moléculas de polifosfatos intracelularmente armazenado. Este
processo ocasiona consequentemente um aumento das concentrações de
ortofosfatos (Pi) no meio líquido.
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Contudo, na etapa subsequente, sob condições aeróbias, há uma queda nas
concentrações destes íons no meio, uma vez que os mesmos microrganismos
utilizaram os PHA’s em reserva como fonte de energia para seu crescimento, bem
como para assimilarem os ortofosfatos disponíveis, compensando a energia
usufruída anteriormente (SEVIOUR; MINO; ONUKI, 2003; CURTIN et al., 2011).
Todo o processo de retenção e incorporação do fósforo pelos microrganismos
acumuladores ocorre em um curto espaço de tempo, cerca de 60 minutos. Do
mesmo modo em que o fósforo é rapidamente incorporado pelo tecido dos
microrganismos, também é dispensado no meio dependendo das condições
ambientais (KADLEC; KNIGHT, 1996).
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4. METODOLOGIA

Neste tópico serão descritos os procedimentos metodológicos empregados a
fim de cumprir os objetivos propostos. A parte experimental compreende desde as
fases de implantação, operação, monitoramento, até análise e argumentação dos
resultados.

No

diagrama

estrutural

da

Figura

4

estão

apresentados

os

procedimentos adotados para o presente estudo.
Figura 4: Diagrama estrutural dos procedimentos metodológicos adotados.

Fonte: Autoria própria, 2020.

4.1 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO

O prosseguimento deste estudo envolveu operação do sistema em escala
experimental (WCs) em campo e as atividades laboratoriais. As análises foram
cumpridas em cooperação com o laboratório de Saneamento da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Campus Londrina.
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representação completa da composição da ETE na qual foi implantada a estação
experimental é apresentada na Figura 6.
Figura 6: Representação completa da composição da ETE.
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Legenda: (a) PV de entrada do afluente; (b) Tratamento preliminar (gradeamento e desarenador); (c)
Reatores do tipo UASB; (d) Filtro biológico percolador; (e) Decantador secundário; (f) Leitos de
secagem de lodo. Fonte: Autoria própria, 2020.

O Ribeirão Cafezal, que tem sua origem no município de Rolândia, recebe
toda a carga do efluente final da estação de tratamento. O curso d’água percorre
aproximadamente 41,8 km, incluindo trechos de perímetro urbano e perímetro rural
até atingir seu destino final, o Ribeirão Três Bocas. Segundo Plano da Bacia do Rio
Tibagi, Deliberação nº16, agosto de 2015, do ponto de lançamento da ETE,
passando pelo Ribeirão Três Bocas até a confluência com o rio Tibagi, o Ribeirão
Cafezal se enquadra na Classe 3.
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4.1.2 Sistema em escala experimental – Wetlands construídos

4.1.2.1 Aspectos construtivos e operacionais

Para a concretização do estudo em escala experimental, iniciou-se no mês de
Março de 2020 a implantação da unidade de tratamento WCs junto a ETE referida.
Este estudo faz parte de um sistema vertical de duplo estágio, com algumas
adaptações construtivas e operacionais. O design do sistema consiste em um leito
de primeiro estágio, em série com três leitos do segundo estágio operados em
paralelo, representando um terço da área típica de um primeiro estágio do sistema
Francês.
O sistema WCs recebeu esgoto sanitário bruto, submetido apenas aos
mecanismos físicos de eliminação de sólidos grosseiros, com isso optou-se por
instalar toda a estrutura dos WCs em escala experimental em área adjacente a caixa
distribuidora de fluxo de esgoto para as unidades de tratamento inicial (reatores
UASB), facilitando assim a captação do afluente que alimentou os leitos de WCs
(Figura 7).
Figura 7: Área destinada à captação do afluente e implantação do sistema WCs.
(a)

(b)

Legenda: (a) Caixa distribuidora de fluxo; (b) Área destinada à instalação do sistema WCs em escala
experimental. Fonte: Autoria própria, 2020.

Os leitos em sua totalidade foram desenvolvidos em reservatórios cilíndricos
em polietileno (PEAD) em dois tamanhos distintos, o pertencente ao primeiro
estágio, denominado L1, possuía capacidade total de 1 m³ e área superficial de 1,76
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m², ao passo que os do segundo estágio, denominados L2, L3 e L4 a capacidade
era de 0,5 m³ e área de 1,16 m².
Cada leito teve suas camadas preenchidas seguindo as recomendações de
composição, granulometria e espessura descritas por Von Sperling e Sezerino
(2018). Por toda a extensão vertical dos leitos, fragmentada em respectivamente,
camada superior, transição e drenagem, o meio suporte foi disposto manualmente e
em

ordem

crescente

de

granulometria,

respeitando

as

orientações

de

distanciamento entre o topo do meio suporte e a parte superior do reservatório em
PEAD (Tabela 6).
Tabela 6: Detalhamento das camadas do meio suporte de cada um dos leitos quanto à espessura,
composição e granulometria.

Camada

Superior

Leito
L1

Espessura
0,20 m

L2
L3

0,15 m

L4
L1
Transição

Material
Brita 0

Granulometria
4,8 - 9,5 mm

Areia

0,3 mm

Granulado cerâmico
Escória

3 mm

0,20 m

Brita 2

19 – 25 mm

0,15 m

Brita 0

4,8 - 9,5 mm

0,15 m

Brita 3

25 – 50 mm

0,20 m

Brita 2

19 – 25 mm

L2
L3
L4
L1

Drenagem

L2
L3
L4
Fonte: Autoria própria, 2020.

Os meios filtrantes adotados para compor as unidades L3 e L4 foram
previamente definidos fundamentados em testes em escala laboratorial para
determinação da capacidade máxima de adsorção de fósforo. Os resultados prévios
e a eficiência relatada em estudos, como os desempenhados por Barca et al. (2014)
e Lima et al. (2018), foram fatores que determinaram a seleção da escória e
granulado cerâmico. Na Figura 8 é apresentado detalhadamente o perfil vertical de
cada um dos leitos de tratamento, com destaque para a espessura, composição e
granulometria de cada uma delas.
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Figura 8: Perfil vertical dos leitos de tratamento, com destaque para espessura, composição e
granulometria das camadas.

Fonte: Autoria própria, 2020.

Na Figura 9 estão em destaque a camada superior de cada um dos leitos do
estágio 2 (L2, L3 e L4), em destaque para areia, granulado cerâmico e escória.
Figura 9: Processo de preenchimento dos leitos do estágio 2.
(a)

(b)

(c)

Legenda: (a) L2 destacando areia; (b) L3 destacando granulado cerâmico; (c) L4 destacando escória
de siderurgia. Fonte: Autoria própria, 2020.
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A entrada e distribuição do esgoto bruto no sistema foram realizadas através
de uma tubulação de PVC com diâmetro nominal de 25 mm. Tanto para o estágio 1
como para o estágio 2, as tubulações foram posicionadas suspensas, cerca de 0,20
m acima do leito. Com intuito de obter uma distribuição suficientemente uniforme
sobre toda a área superficial dos leitos de tratamento, a tubulação foi perfurada ao
longo de toda sua extensão com orifícios de diâmetro superior a 4 mm, sendo
espaçados entre si por uma distância equivalente a 0,05 m (Figura 10).
Figura 10: Tubulação de entrada e distribuição do esgoto.
(a)

(b)

(c)

Legenda: (a) Tubulação de distribuição de esgoto em L1; (b) Orifícios ao longo da extensão; (c)
Espaçamento entre os orifícios. Fonte: Autoria própria, 2020.

O efluente foi coletado através de um sistema de drenagem, a tubulação de
PVC com diâmetro nominal de 50 mm, localizada ao fundo de cada um dos leitos
era responsável pela coleta e retirada dos esgotos tratados gerados. Igualmente ao
sistema de distribuição, estes também foram perfurados ao longo de toda sua
extensão com orifícios de diâmetro equivalente a 10 mm.
Para proporcionar o suprimento de ar no interior dos leitos de tratamento, bem
como para eventuais manutenções, foi interligada a tubulação principal de drenagem
uma tubulação disposta verticalmente até vir à superfície dos leitos. Após ser
distribuído uniformemente sobre a superfície do estágio 1 (L1) e percolar
verticalmente por entre o meio suporte, o esgoto tratado gerado pela primeira etapa
do tratamento era drenado (sistema de drenagem) e então conduzido por gravidade
aos leitos do estágio 2 (L2, L3 e L4).
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Uma alíquota do esgoto tratado gerado era coletada nos pontos estabelecidos
para respectivas análises físico-químicas. Logo, o excedente era coletado através do
sistema de drenagem e retornado diretamente para a linha de tratamento da ETE.
Na Figura 11 pode ser observado o ponto de descarte do excedente dos esgotos
tratados produzidos pelo sistema vertical de duplo estágio.
Figura 11: Ponto de descarte dos esgotos tratados produzidos pelo sistema WCs.

Fonte: Autoria própria, 2020.

A espécie vegetativa empregada foi a Spathiphyllum wallisii, popularmente
conhecida como Lírio da paz (Figura 12). O plantio da espécie vegetativa deu-se
logo após a conclusão da implantação dos leitos do sistema WCs junto a ETE.
Inicialmente, foi realizada a fragmentação das mudas, manualmente e com cautela
para conservação da anatomia da espécie, em especial os sistemas radiculares.
Para o plantio direto foram escavadas cavidades na superfície dos leitos de
tratamento, obedecendo à densidade de 10 mudas.m -2 devido a espécie adotada.
Com o propósito de contribuir com adaptação das mudas nos diferentes
meios suportes empregados, preservou-se parte da matéria orgânica natural aderida
nas raízes das mesmas. As mudas foram ordenadas em fileiras, com um
distanciamento de aproximadamente 0,10 m entre cada uma delas. Embora não seja
uma variedade de vegetação frequentemente empregada em WCs, essa espécie
tem apresentado fácil adaptação às condições impostas por estes sistemas. Os
resultados alcançados pelo estudo de Zamora et al. (2019) e a disponibilidade local
foram as condições que propiciaram a seleção da espécie vegetativa em questão.
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Figura 12: Spathiphyllum wallisii.
(b)

(a)

(c)

Legenda: (a) Spathiphyllum wallisii; (b) Fragmentação das mudas; (c) Plantio das mudas. Fonte:
Autoria própria, 2020.

No que se refere às condições de carga e operação, na concepção clássica
dos sistemas verticais de duplo estágio, a unidade de tratamento recebe toda a
carga orgânica durante a fase de alimentação, que em geral dura em torno de 3 a 4
dias, antes de manter-se em repouso pelo dobro desse tempo (MOLLE et al., 2005).
Entretanto, para o presente estudo, adotou-se diferente estratégia operacional com
um ciclo operacional total de 7 dias, sendo 5 dias consecutivos de alimentação,
seguidos de 2 dias consecutivos em repouso (sem alimentação de esgoto sanitário
bruto).
O sistema de alimentação e distribuição do sistema vertical de duplo estágio
foi operado automaticamente, durante os meses de junho/2020 a outubro/2020. O
mesmo era composto por uma bomba peristáltica com vazão nominal de 1,5 m³.h-1
interligada a um sistema elétrico automático responsável por bombear e distribuir
uma parcela do esgoto sanitário bruto até a primeira etapa de tratamento (topo do
estágio 1).
A vazão média ao longo de todo o período operacional foi de 0,48 m3.d-1, em
razão do regime de alimentação adotado (bateladas), está foi dividida em 8 pulsos
de 0,06 m³ e 3 minutos cada, o que resultou em uma taxa hidráulica aplicada de 272
mm.d-1. Um temporizador digital vinculado à bomba foi encarregado por controlar os
dias de alimentação (segunda a sexta), o tempo de alimentação, bem como o
intervalo entre cada um dos pulsos A Figura 13 mostra o aparato do sistema de
captação do afluente junto a caixa distribuidora de fluxo.
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Figura 13: Sistema de captação do afluente junto a caixa distribuidora de fluxo.
(a)

(b)

Legenda: (a) Bomba peristáltica; (b) Sistema de captação afluente junto a caixa distribuidora de fluxo.
Fonte: Autoria própria, 2020.

As coletas pontuais foram realizadas semanalmente (todas as quintas-feiras),
entre as 08:00 e 09:00 horas da manhã. Para determinação da qualidade dos
esgotos tratados eram coletadas 0,5 L de amostra em cada dos pontos
estabelecidos para análise. Após a coleta, o conteúdo era devidamente armazenado
em frascos em polietileno, acondicionados e encaminhado para o Laboratório de
Saneamento do Departamento de Engenharia Ambiental da UTFPR/LD. A Figura 14
mostra a vistas dos leitos de tratamento do sistema vertical de duplo estágio.
Figura 14: Vistas dos leitos de tratamento do sistema vertical de duplo estágio.
(a)

(b)

Legenda: (a) Vista do estágio 1 (leito L1); (b) Vista do estágio 2 (leitos L2, L3 e L4). Fonte: Autoria
própria, 2020.
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Para melhor compreensão, um esquema ilustrado simplificado do sistema
vertical de duplo estágio em escala piloto, mostrando o arranjo, o sistema de
distribuição e os pontos de monitoramento ao longo do sistema é apresentado na
Figura 15.
Figura 15: Esquema ilustrado simplificado do sistema vertical de duplo estágio.

Legenda: P0: ponto coleta afluente; P1: ponto coleta esgoto tratado por L1; P2: ponto coleta esgoto
tratado por L2; P3: ponto coleta esgoto tratado por L3; P4: ponto coleta esgoto tratado por L4. Fonte:
Autoria própria, 2020.

4.2 MONITORAMENTO DA UNIDADE EXPERIMENTAL

4.2.1 Análises físico-químicas

A fim de analisar o desempenho do tratamento, análises físico-químicas foram
realizadas nas amostras coletadas do afluente e esgotos tratados produzidos pelo
sistema WCs em escala piloto. Estas foram realizadas no Laboratório de
Saneamento

do

Departamento

Tecnológica Federal do Paraná.

de

Engenharia

Ambiental da

Universidade
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O monitoramento dos parâmetros de qualidade, durante todo o período
avaliado seguiu uma frequência semanal e os procedimentos descritos no Standard
Methods for Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005). Na Quadro 3
apresentam-se de forma resumida as seguintes variáveis físico-químicos avaliadas
com propósito de verificar o desempenho do sistema vertical de duplo estágio em
termos de qualidade dos esgotos tratados finais e suas respectivas metodologias
empregadas.
Quadro 3: Variáveis e métodos analíticos avaliados no afluente e nos respectivos esgotos tratados
produzidos pelo sistema WCs.

Parâmetro
Alcalinidade

Unidade
mgCaCO3.L-1

Metodologia
Método Titulométrico (2320 B)

Condutividade elétrica

µS.cm-1

Condutivímetro portátil (2510 A)

Demanda Química de Oxigênio

mg.L-1

Método Refluxo Fechado (5220 D)

Fósforo Total

mg.L-1

Método Colorimétrico (4500 P-C)

Nitrogênio Amoniacal

mg.L-1

Método Colorimétrico de Nessler

Nitrogênio Total Kjeldahl

mg.L-1

Método Macro Kjeldahl (4500 N-B)

Potencial Hidrogeniônico

-

Método Potenciométrico (4500 H+)

Sólidos Totais

mg.L-1

Método Gravimétrico (2540 B)

Sólidos Suspensos Totais

mg.L-1

Método Gravimétrico (2540 D)

Sólidos Suspensos Fixos

mg.L-1

Método da Incineração (2540 E)

Sólidos Suspensos Voláteis

mg.L-1

Método da Incineração (2540 E)

NTU

Método Nefelométrico (2130 B)

Turbidez

Fonte: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 2005.

4.3 ANÁLISES ESTATÍSTICAS

Com o intuito de descrever, organizar e sintetizar os conjuntos de dados
obtidos realizou-se uma análise exploratória, na qual foram calculados os valores de
máximo, mínimo, média, mediana, coeficiente de variação e desvio padrão para
cada uma das variáveis em estudo. Para a averiguação da presença de pontos
discrepantes e extremos, foram confeccionados gráficos do tipo Boxplot, sendo todo
o procedimento realizado com o auxílio do software BioEstat® versão 5.0. Por se
tratar de dados ambientais, optou-se por empregar uma análise estatística não
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paramétrica, para comparar o desempenho entre os leitos do sistema vertical de
duplo estágio, sempre com nível de significância de 5% e utilizando o software
BioEstat® versão 5.0 para geração do teste Mann-Whitney.
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Figura 17: Série temporal dos valores de pH para o afluente e esgotos tratados.
Afluente

L1

L2

L3

L4

9
8

pH

7
6
5
4
3
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º
Semanas

Fonte: Autoria própria, 2020.

De acordo com os dados de estatística apresentados na Tabela 7 e Figura 16,
o afluente do sistema apresentou um valor discrepante de 6,37. Nota-se que o
afluente que alimentava os WCs apresentou valor médio de pH de 7,2, valor
semelhante ao observado por Saeed et al. (2019), com valores médios de pH de 7,1.
Para os efluentes gerados pelo sistema vertical de duplo estágio, os valores médios
foram de 7,16, 6,37, 6,47 e 7,20, para L1, L2, L3 e L4, respectivamente.
Durante todo o monitoramento, foi possível observar que na maior parte do
tempo o pH do afluente manteve-se próximo a 7,0 e dentro da faixa dos valores
ideais para o tratamento biológico. Os resultados das investigações ainda mostram
que, com o avançar dos estágios de tratamento, o pH apresentou valores entre 6,62
e 7,65 no L1, 5,63 e 7,02 em L2, 5,07 e 7,41 em L3 e 5,88 e 8,16 em L4.
Para muitos autores, como Paing et al. (2015), o comportamento do pH em
sistemas WCs é especialmente associado ao complexo ciclo de transformação e
eliminação do nitrogênio. A expectativa era de que, após o tratamento, houvesse
redução dos valores de pH, dado o processo de nitrificação e liberação de íons H +
para o meio, o que ocorreu de fato para os leitos L2 e L3.
Outro fato que pode ter auxiliado na alteração do pH pode ser o aumento de
substâncias orgânicas geradas pela morte e decomposição da espécie vegetativa.
Constatou-se, logo nas primeiras semanas de operação e monitoramento, que a
espécie adotada não tolerou as condições impostas pelo sistema WCs,
apresentando sinais claros de ecotoxidade nas folhas e flores. Tal comportamento
também pode ser consequência do processo de mineralização da matéria orgânica
carbonácea, onde bactérias heterotróficas produzem ácido acético, butírico e láctico,
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os quais contribui diretamente com a acidificação do meio (PAREDES et al., 2007;
ÁVILA et al., 2019).
Porém, neste estudo observou-se a necessidade de melhor distribuição do
esgoto nos sistemas visando evitar o respingo e aplicação direta nos caules e folhas
da vegetação. Assim, para estudos posteriores recomenda-se utilizar sistemas de
distribuição utilizados em Oliveira (2017), com uso de canais de distribuição
subsuperficiais que permitem que o esgoto seja inserido de forma direta nas raízes
das plantas na partida destes sistemas.
Também, deve-se considerar que espécies mais resistentes devem ser
utilizadas para sistemas WCs em condições operacionais reais, como exemplo:
Typha domingensis, Heliconia psittacorum e Cyperus papyrus, pois nos locais de
tratamento de efluentes (ETEs) existem vários problemas que podem ser prejudiciais
ao crescimento e desenvolvimento das vegetações, tais como: forte insolação,
plantas invasoras, presença de insetos, temperatura do leito elevada, produtos
químicos nos esgotos e etc.
De acordo com o teste estatístico empregado, foi possível observar diferença
estatisticamente significativa entre os valores de pH das amostras dos esgotos
tratados gerados por L2 e L3 em relação ao demais resultados obtidos (p ≤ 0,05). O
fato dos esgotos tratados gerados por estes leitos apresentarem valores médios de
pH inferiores aos obtidos para o afluente é um indício que o importante mecanismos
de transformação de nitrogênio em processo de nitrificação, em particular no estágio
2.
O pH do esgoto tratado produzido por pelo leito L4, em algumas etapas do
período avaliado apresentou valores ligeiramente superiores aos observados para o
afluente e demais leitos do tratamento, a elevação do pH é uma resposta do
aumento da alcalinidade. Tal fato pode ser atribuído ao fornecimento de
determinados componentes alcalinos desprendidos pelo meio suporte empregado
neste leito de tratamento, no caso escória. Esta condição foi considerada com o
principal fator que levaram à elevação dos valores de pH ao longo do período
avaliado nas análises realizada por outros estudos.
No trabalho desenvolvido por Ge et al (2015), é evidente a alta oscilação dos
valores de pH tanto para afluente como para o efluente (6,8 a 9,2), bem como o
aumento dos valores médios de pH obtidos pelo esgoto tratado em relação ao
afluente. O aumento dos valores de pH neste estudo ocorreu devido a liberação de
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íons de Ca presentes na escória de alto forno empregada como meio suporte em
leito de escoamento horizontal subsuperficial (HSSF) em grande escala. Fato que
também pode ser observado para o presente estudo.
Barreto (2016), também utilizando escória de alto forno como meio suporte
em unidades de escoamento horizontal, recebendo efluente sanitário após reator
tipo UASB, observou efluente final (pH: 7,11) com valores médios de pH superiores
aos obtidos para o afluente (pH: 6,67). Nas mesmas condições, De Paoli (2010)
constatou valores médios de 6,9 e 8,2 para afluente e efluente, respectivamente, ao
analisar o desempenho e comportamento dos mesmos leitos de escoamento
horizontal superficial, baseado em modelos hidráulicos e cinéticos.
Cabe ressaltar, que quanto a esta variável de qualidade avaliada, os valores
médios encontrados para os esgotos tratados ao sistema WCs estão dentro do
intervalo (Entre 5,0 e 9,0) permitido pelos padrões de lançamento de efluentes de
sistemas de tratamento de esgoto sanitário estabelecidos pela Resolução nº 430 do
CONAMA, datada de 13 de maio de 2011.

5.2 Alcalinidade

A Tabela 8 mostra alguns dos dados estatística descritiva referente a variável
alcalinidade para o afluente e esgotos tratados do estágio 1 e estágio 2 do sistema
WCs.
Tabela 8: Estatística descritiva relativa à variável Alcalinidade.

Parâmetro estatístico
Alcalinidade (mg CaCO3.L-1)
η=7
Média
Mediana
Mínimo
Máximo
Desvio Padrão
Coeficiente de variação (%)

Afluente
L1
292,0
296,0
237,0
394,0
51,2
17,53

289,4
281,0
227,0
369,0
44,5
15,37

Esgotos tratados
L2
L3
104,3
98,0
34,0
182,0
52,1
49,97

134,6
144,0
40,0
229,0
60,6
45,06

L4
228,1
205,0
114,0
325,0
72,6
31,83

Fonte: Autoria própria, 2020.

Nas Figuras 18 e 19 estão apresentadas às representações gráficas de
alguns dados de estatística descritiva e série temporal para o afluente e esgotos

60

valores médios de 104,3 (L2), 134,6 (L3) e 228,1 (L4) mg.L-1 de CaCO3. A análise da
série temporal reflete a variação de concentração ao longo do período avaliado,
verifica-se que o afluente e esgoto tratado produzido pelo leito L1 tiveram
comportamento similares.
A análise estatística mostrou que os valores de alcalinidade diferiram
significativamente (p ≤ 0,05) para os esgotos tratados produzidos pelos leitos L2 e
L3 em relação aos demais, assim como para o parâmetro pH. O consumo da
alcalinidade no decorrer do tratamento por sistemas WCs justifica a redução do pH e
é um indicativo do processo de nitrificação aeróbia, já que para a oxidação de 1 g de
amônia (N-NH4+) são consumidos aproximadamente 7,1 g de alcalinidade na forma
de CaCO3 (KADLEC; WALLACE, 2009; SAEED; HAQUE; KHAN, 2019).
Atenuação dos valores de alcalinidade também foi observada por Decezaro et
al. (2018) em sistemas WCs de escoamento vertical em escala experimental
tratando esgoto doméstico na região sul do Brasil. Os autores mencionam que a
redução nos valores de alcalinidade média de 373 para 180 mg.L-1 de CaCO3 é
decorrente de processos oxidativos, como o de degradação da matéria orgânica
carbonácea e a nitrificação.
A alcalinidade apresentou menor queda com a passagem do esgoto por L4,
leito preenchido por escória. Possivelmente a explicação está nas particularidades
do meio suporte que poderia ter uma parte da alcalinidade resposta devido à
presença de íons Ca.
Matos et al. (2018) em WCs de escoamento horizontal preenchidos por
escória de alto forno identificaram o aumento da alcalinidade do esgoto após o
tratamento, saindo de 217 mg.L-1 de CaCO3 para 225 (leito vegetado) e 249 (leito
não vegetado) mg.L-1 de CaCO3. Os autores justificaram o aumento ser decorrente
da composição típica do meio suporte, abundante em carbonatos, óxidos e silicatos
de Ca e Mg, componentes reconhecidos pela capacidade de neutralizar a acidez do
meio.

5.3 Condutividade Elétrica

A Tabela 9 mostra os dados estatística descritiva referente a variável
condutividade elétrica para o afluente e esgotos tratados do estágio 1 e estágio 2 do
sistema WCs.
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A condutividade elétrica do afluente ao sistema vertical de duplo estágio em
escala experimental apresentou valores variando entre 840,0 e 1060,0 µS.cm -1, e
valor médio de 946,1 µS.cm-1. Em comparação com as características do esgoto
sanitário bruto usado como afluente (3100 µS.cm -1) a duas unidades WCs de
escoamento vertical subsuperficial no trabalho de Rahi et al. (2020), os valores para
o presente estudo, referente a variável condutividade elétrica são consideravelmente
menores.
Para os esgotos tratados produzidos pelo sistema vertical de duplo estágio,
observa-se pela Tabela 9 e representação gráfica da Figura 20, que os valores
médios para os leitos de tratamento L1, L2, L3 e L4 foram de respectivamente 891,2,
812,4, 806,8 e 783,3 µS.cm-1. No que diz respeito a valores discrepantes, nota-se
ainda, pela Figura 20, dois pontos discrepantes, nos valores de 1250 (L3) e 1200
(L4) µS.cm-1.
O teste estatístico empregado não indicou diferença estatisticamente
significativa entre os resultados obtidos (p ≥ 0,05), a partir dessa observação podese inferir que o estágio de tratamento e as características dos diferentes meios
suportes empregados nos leitos de tratamento não mostraram qualquer influência
sobre os resultados obtidos para a variável condutividade elétrica durante todo o
período avaliado.
Oliveira (2017), avaliando o tratamento de efluente de indústria de laticínio por
sistema WC de escoamento vertical em escala piloto, menciona que a variável
condutividade elétrica está diretamente associada a concentração de íons
dissolvidos, como sólidos dissolvidos e salinidade. Segundo ainda o mesmo autor,
valores de condutividade elétrica de acima 1000 µS.cm -1 são considerados elevados
e representam alta concentração de íons dissolvidos.
Com base nos resultados obtidos, pode-se inferir, que sistemas de tratamento
do tipo WCs não tem como função a remoção de íons, ânions e cátions que estejam
na forma dissolvida nos esgotos sanitários.

5.4 Turbidez

A Tabela 10 mostra os dados estatística descritiva referente à variável
turbidez para o afluente e esgotos tratados do estágio 1 e estágio 2 do sistema WCs.
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Os resultados apresentados na Tabela 10 e Figura 22 evidenciam um
eventual acréscimo nos valores médios de turbidez em L1 (192,9 NTU) se
comparado aos valores medidos para o afluente (159,1 NTU) na unidade de
tratamento experimental, conduzindo a taxas médias de eliminação baixas nesta
primeira etapa do tratamento (-16,58%).
Essa observação pode ser em função do desprendimento de partículas
sólidas pelo estágio 1 de tratamento, uma vez que a turbidez está diretamente
associada à presença de sólidos em suspensão no meio líquido. Bem como a
possibilidade de crescimento biológico no fundo do sistema L1 devido a maior
granulometria utilizada e recomendada. O que acarreta em maiores espaços livres
para crescimento biológico no fundo do sistema, caso ocorra um acúmulo de esgoto
com material orgânico disponível.
Ainda observando a representação gráfica na forma de box-plot, (Figura 22)
os esgotos tratados do sistema vertical de duplo estágio apresentaram valores
médios para a variável turbidez de 30,7, 37,2 e 15,6 NTU, para respectivamente os
leitos L2, L3 e L4. Não foram observados valores discrepantes para esta variável.
Nota-se pela evolução do tratamento avaliado (Figura 23) que os valores de
turbidez do efluente de L1 se diferenciaram bem no decorrer do período de
monitoramento. Para os leitos do estágio 2, este comportamento foi positivo,
ocasionando taxas de remoção maiores e manifestando maior estabilidade dos
resultados obtidos.
Assim, a turbidez foi reduzida eficientemente pelo estágio 2 (L2, L3 e L4) de
tratamento ao longo do período monitorado, produzindo esgotos tratados bastante
clarificados, com valores de turbidez abaixo de 5 NTU em alguns momentos
avaliados.
As eficiências médias (Figura 24) de remoção para a variável turbidez para os
leitos do estágio 2 foram da ordem de 85%, sendo L3 (79,19%) menos eficiente que
os leitos L2 (82,90%) e L4 (91,28%). O teste estatístico empregado nos indicou que
houve diferença estatisticamente significativa entre o desempenho obtido para a
primeira etapa do tratamento (L1) em relação aos demais leitos da segunda etapa
do tratamento avaliados (L2, L3 e L4) (p ≤ 0,05).
As menores concentrações no estágio 2 podem estar relacionadas com a
melhor capacidade de filtração de partículas sólidas em suspensão dos materiais
utilizados como meio suportes nos leitos de tratamento devido as menores
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Figura 26: Série temporal das concentrações de

Figura 27: Desempenho de remoção do sistema

DQO para o afluente e esgotos tratados.

WCs, referente à variável DQO.
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Fonte: Autoria própria, 2020.

A Tabela 11 e a Figura 25 mostram que a concentração de DQO aplicada no
sistema de WCs variou de 340 a 964 mg.L-1. Nota-se pelos resultados apresentados
pela Figura 25, que em termos de concentração de matéria orgânica carbonácea, a
unidade de tratamento experimental forneceu esgotos tratados com concentrações
finais bastante instáveis, na faixa de 212 a 781, 84 a 395, 47 a 524 e 10 a 670 mg.L1,

respectivamente, para os leitos L1, L2, L3 e L4. Isto pode ser explicado pela alta

variação da DQO afluente que pode ter impactado os resultados de eficiência de
remoção verificados.
Apesar da razoável redução, os esgotos tratados gerados pelo sistema WCs
apresentaram teores de matéria orgânica ainda elevados na maior parte do período
de amostragem, com valores médios de 447 (L1), 206 (L2), 229 (L3) e 242 (L4)
mg.L-1. Esses valores são maiores quando comparados com aqueles relatados para
um sistema vertical de duplo estágio compreendendo dois leitos de escoamento
vertical na primeira etapa do tratamento, que foi na faixa de 129 a 157 mg.L-1
(TREIN et al., 2019).
A representação gráfica na forma de box-plots apresentadas na Figura 25,
também mostram que não houve valores discrepantes para a referida variável de
qualidade avaliada. A análise remoção baseada na diferença de concentração do
afluente e esgotos tratados gerados (Figura 27), revelou desempenho de remoção
de DQO de 23,28%, 47,60%, 51,08% e 51,91%, para respectivamente L1, L2, L3 e
L4. A partir dos resultados nota-se que o sistema demonstrou desempenho fora da
faixa típica esperada para sistemas verticais de duplo estágio (estágio 1 > 75% e
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estágio 2 > 85%). O leito do estágio 1 apresentou pior desempenho durante o
período avaliado, resultado comprovado pela análise de remoção (Figura 27) e pelo
teste estatístico que indicou haver diferença significativa (p ≤ 0,05) entre o
desempenho deste em relação aos demais leitos avaliados.
O resultado obtido é diferente ao reportado por Masi et al. (2017), que
avaliando um sistema vertical de duplo estágio por dois anos consecutivos
(Outubro/2013 a Dezembro/2015), com primeira etapa projetada para remoção das
variáveis SST, DQO e amônia, obteve eficiência média de 74%. Os autores deste
estudo ainda ressaltam que, no geral o sistema gerou de tratamento esgotos
tratados com concentrações de DQO abaixo de 40 mg.L-1, além disso após um ano
de funcionamento o desempenho foi aumentado, em razão do crescimento da
camada de depósito adequada no topo da primeira fase de tratamento.
Enfatiza-se que ao interpretar as eficiências obtidas para remoção de DQO,
deve ser lembrado que, para o presente estudo, apenas um leito foi utilizado no
primeiro estágio de tratamento, representando desta forma, um terço da concepção
típica francesa, já que as recomendações são 3 leitos no estágio 1 (VON
SPERLING; SEZERINO, 2018). Este fato pode ter influenciado diretamente os
resultados alcançados para o presente estudo, devido as adaptações construtivas e
operacionais adotadas.
Além do mais, é provável que o curto período de operação tenha sido
insuficiente para o crescimento e adaptação das associações microbianas
responsáveis pela degradação da matéria orgânica (ZHOU et al., 2017). Para
aprimorar o desempenho do tratamento quanto a remoção da variável DQO,
Saumya et al. (2014) recomendam a operação por um período de tempo maior.
Paing et al. (2015), compilando dados de 169 sistemas verticais de duplo
estágio em escala real, afirmam que este arranjo de WCs requerem de um a dois
anos de operação e monitoramento para atingir um nível ideal de realização do
tratamento, considerando acúmulo e maturação da camada de depósito e
estabelecimento efetivo da diversificada comunidade microbiana responsável pelos
processos de depuração.
Vale ressaltar que é possível que ausência da espécie vegetativa nos leitos
possa ter impactado os resultados obtidos, uma vez que o sistema radicular (raízes
e rizomas) da espécie vegetativa, mesmo que em menor proporção, interfere
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positivamente na aeração do interior do leito, retenção de partículas relativas à DQO
e desenvolvimento e fixação destes microrganismos (ZAMORA et al., 2019).
Os conflitos para os resultados encontrados vão além da adaptação da
microbiota e ausência da espécie vegetativa. Nota-se pela série temporal
apresentada na Figura 26 que para os leitos do estágio 2, L2 e L4, em certas
ocasiões os esgotos tratados atingiram valores bastante elevados, provavelmente o
princípio do processo de colmatação neste período, tenha proporcionado a
passagem da DQO particulada para os esgotos tratados finais, como também havia
observado Dornelas (2008) em wetlands de escoamento horizontal.
Na literatura, há relatos de trabalhos nos quais associam a remoção da DQO
a outros fatores, como por exemplo, no estudo conduzido por Wu et al. (2019), que
relataram que em curto prazo, o meio suporte pode adsorver uma parcela da fração
orgânica, porém os mesmos autores confirmam que o principal mecanismo de
eliminação nos sistemas WCs continua sendo a biodegradação aeróbia.

5.6 Sólidos Totais

A Tabela 12 mostra os dados estatística descritiva referente à variável ST
para o afluente e esgotos tratados do estágio 1 e estágio 2 do sistema WCs.
Tabela 12: Estatística descritiva relativa à variável Sólidos Totais.

Parâmetro estatístico
ST (mg.L-1)

Afluente
L1

η = 11
Média
Mediana
Mínimo
Máximo
Desvio Padrão
Coeficiente de variação (%)
Remoção (%)

555,6
586,0
380,0
728,0
100,3
18,04
-

635,5
576,0
424,0
984,0
182,5
28,72
-13,43

Esgotos tratados
L2
L3
482,9
470,0
304,0
736,0
135,7
28,09
21,03

461,5
490,0
246,0
646,0
132,0
28,61
24,38

L4
394,0
404,0
208,0
562,0
94,2
23,90
33,95

Fonte: Autoria própria (2020).

Nas Figuras de 28 a 30 estão apresentados à representação gráfica de
alguns dados de estatística descritiva, série temporal das concentrações do afluente
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médio negativo de -13,43%, como pode ser observado na representação gráfica da
Figura 30, na qual mostra a evolução do desempenho de remoção da variável ST.
Para o segundo estágio de tratamento do sistema vertical de duplo estágio, o
desempenho de remoção foi de 21,04%, 25,05% e 33,95%, para respectivamente os
leitos L2, L3 e L4.
O teste estatístico empregado indicou haver diferença estatisticamente
significativa (p ≤ 0,05) entre o desempenho do estágio 1 em relação aos leitos do
estágio 2 (L2, L3 e L4).
Os resultados apresentados nos permitem concluir que para o presente
estudo, apesar na redução nas concentrações de ST, o sistema vertical de duplo
estágio não apresentou desempenho satisfatório quanto à esta variável avaliada,
visto que as taxas de remoção obtidas são relativamente baixas. Possivelmente, a
incipiente camada de depósito de topo pode ter contribuído para com aumento da
percolação do líquido por entre o meio suporte e diminuição da capacidade de
remoção de sólidos na camada superficial (ZUMALACARREGUI; VON SPERLING,
2018).

5.7 Sólidos Suspensos

A Tabela 13 mostra os alguns dados de estatística descritiva referentes as
variáveis SST, SSV e SSF para o afluente e esgotos tratados do estágio 1 e estágio
2.
Tabela 13: Estatística descritiva relativa às variáveis Sólidos Suspensos Totais, Voláteis e Fixos
(Continua).

Parâmetro estatístico
SST (mg.L-1)

Afluente
L1

η = 11
Média
Mediana
Mínimo
Máximo
Desvio Padrão
Coeficiente de variação (%)
Remoção média (%)

143,6
140,0
54,0
220,0
42,7
29,75
-

176,7
172,0
76,0
380,0
78,4
44,40
4,26

Fonte: Autoria própria (2020).

Esgotos tratados
L2
L3
42,9
42,0
10,0
92,0
27,2
63,51
73,25

49,6
46,0
20,0
112,0
23,9
48,24
68,05

L4
33,1
38,0
8,0
56,0
16,3
49,35
76,76
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Figura 33: Série temporal das concentrações de

Figura 34: Série temporal das concentrações de

SST para o afluente e esgotos tratados gerados.

SSV para o afluente e esgotos tratados gerados.
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Figura 35: Desempenho de remoção do

Figura 36: Desempenho de remoção do

sistema, referente à variável SST.
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Durante o período analisado, o sistema WCs recebeu um afluente com
concentração média de SST de 143,6 mg.L-1. A Tabela 13 e Figuras 31 mostram os
resultados da análise de quantificação da concentração de SST em cada um dos
leitos, a representação gráfica na forma de box-plots nos indicou a existência de
dados discrepantes, nos valores de 380 e 112 mg.L-1.
O leito do estágio 1 (L1) do sistema vertical de duplo estágio apresentou
esgoto tratado com concentração média de 176,7 mg.L-1. Os esgotos tratados do
estágio 2, em contrapartida, apresentaram concentração com valores médios de
42,4, 49,6 e 33,1 mg.L-1, para respectivamente, L2, L3 e L4. Tais resultados
evidenciam o aporte excessivo da concentração de SST na primeira etapa do
tratamento (L1), quando comparado às concentrações de SST obtidas para o
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afluente. Analisando a série temporal de desempenho (Figura 35) observa-se que o
comportamento do estágio 1 conduziu a um desempenho de remoção negativo na
maior do período avaliado, com média de apenas 4,26%. Ainda com base na mesma
representação gráfica, observa-se a variação frequente de desempenho de remoção
de SST para o sistema WCs.
A maior concentração de SST encontrada no esgoto tratado gerado pelo leito
L1 se deve ao desprendimento e arraste da biomassa retida no fundo do leito
acrescida de possível desprendimento de biofilme formado. Também, pode ter
ocorrido, um arraste dos restos da espécie vegetativa sob o leito de tratamento, bem
como no seu interior, em virtude da decomposição do sistema radicular (raízes e
rizomas).
Por esse motivo, também notou-se maiores níveis de turbidez também para o
respectivo leito de tratamento, com concentração média em torno de 192,85 NTU.
Este aporte excessivo de SST na primeira etapa de tratamento pode ser considerado
o fator que justificaria acúmulo de sólidos na superfície dos leitos de tratamento e o
princípio do processo de colmatação em dois dos leitos do estágio 2, L2 e L4, após a
quarta semana de operação do sistema.
O gerenciamento do processo de colmatação foi realizado através de
estratégias restaurativas sugeridas por Nivala et al. (2012), que incluem ações
como: retrolavagem e reversão da direção do fluxo e escavação da camada de
acúmulo de sólidos na superfície dos leitos regularmente. Ainda de acordo com os
mesmos autores, outras medidas como lavagem ou substituição do meio suporte e
administração de produtos químicos podem ser adotadas para que o sistema
colmatado torne a operar de modo satisfatório
De acordo com De Paoli e Von Sperling (2013), a maior quantidade de
partículas sólidas suspensas reduz os espaços vazios no meio suporte, levando a
redução da área efetiva para o fluxo do líquido e leva a formação do escoamento
superficial, em consequência do aumento dos níveis de líquido dentro dos leitos de
tratamento. O surgimento do escoamento superficial pode conduzir eventuais
condições como, desprendimento de maus odores e proliferação de moscas e outros
insetos indesejados.
Apesar do princípio do processo de colmatação, os esgotos tratados gerados
pelos leitos do estágio 2 apresentavam baixo teor de material suspenso e aparência
bastante translúcida. Durante o período avaliado (Figura 33), foram notadas
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remoções médias equivalente a 73,25%, 68,05% e 76,6% para respectivamente, L2,
L3 e L4. O teste estatístico nos indicou diferença significativa entre os resultados
obtidos para o estágio 1 de tratamento em relação aos três leitos do estágio 2 (p ≤
0,05), possivelmente, devido a maior retenção física de sólidos suspensos na
superfície dos filtros da segunda etapa de tratamento. Justificam-se as observações
pela dimensão dos materiais dos meios suportes adotados para estes leitos de
tratamento.
De acordo com Bohórquez, Paredes e Arias (2017), leitos à base de grãos
mais finos, como por exemplo, aqueles preenchidos por areia favorecem condições
físicas para filtração, depósito e retenção de partículas sólidas em suspensão e
aprimoram substancialmente o desempenho de remoção, quando comparados
aqueles a base de cascalho. Pode-se inferir que as condições de filtração e retenção
foram semelhantes para os leitos do estágio 2 neste estudo (L2, L3 e L4).
Estudos anteriores, como o realizado por Molle et al. (2005) indicam que
sistemas verticais de duplo estágio com idades de 4 a 6 anos são capazes de gerar
efluente com baixíssimas concentrações de SST, de aproximadamente 14 mg.L-1 e
eficiência de 95%. O significativo desempenho na retenção de partículas sólidos
suspensas em WCs é atribuído a uma combinação de mecanismos físicos e
biológicos, sedimentação, filtração e biodegradação (SALAZAR et al., 2019).
Boutin e Lienard (2003), relataram em seu estudo que a alternância entre os
períodos de alimentação e repouso adotados em sistemas verticais de duplo estágio
é fundamental para o processo mineralização dos depósitos de SST na superfície
dos leitos do estágio 1, permitindo que sejam alcançadas remoções significativas em
relação aos SST de até 85%.
Segundo Molle et al. (2014) a camada de depósito estabelecida nos leitos ao
longo do tempo de operação, cerca de 2,5 cm ao ano, exerce influência no que se
refere a eficiência de remoção de SST, visto que melhora a filtração. Possivelmente
o curto tempo de operação do sistema vertical de duplo estágio para o presente
estudo para estabilização da camada de depósito, tenha influência sobre os
resultados alcançados, bem como a falta de vegetação mais abundante.
Com isso, pode-se afirmar que, para o presente estudo, mesmo havendo
alguns picos de desempenho de até 95% para o parâmetro SST, os dados indicam
que na maior parte do período operacional, os esgotos tratados gerados pelo
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se manteve dentro da faixa de valores ótimos, entre 6,6 a 8,0, o que elimina a
possibilidade de inibição deste mecanismo de eliminação de N-NH4+ (VYMAZAL,
2007).
Para o presente estudo, embora haja indícios de nitrificação, os desempenhos
alcançados foram contrários àqueles esperados para esta concepção de WCs, de
respectivamente 50% e 80%, para o estágio 1 e estágio 2. Os leitos do estágio 2, L2
e L3 apresentaram melhor desempenho, circunstância comprovada pelo teste
estatístico empregado para comparar o desempenho do tratamento, que nos indicou
diferença significativa (p ≤ 0,05) entre o desempenho de ambos em relação aos
demais.
A explicação para o limitado desempenho alcançado pode estar associada a
uma combinação de fatores como: curto período de operação, insuficiente para
adaptação da comunidade microbiana e desenvolvimento da camada de depósito,
baixo tempo de detenção hidráulico, insuficiente para proporcionar contato
satisfatório do esgoto junto aos microrganismos nitrificantes (KANTAWANICHKUL;
KLADPRASERT; BRIX, 2009; ZHOU et al., 2017) e principalmente, o estágio 1
apresentou eficiências muito baixas para um WC de escoamento vertical, fato que
dificultou um processo adequado do estágio 2.
Segundo Molle (2014), a camada de depósito é um componente primordial
para a eficácia do tratamento também da série nitrogenada, como já mencionado.
Esse componente exerce influência direta nas condições aeróbias do leito de
tratamento, favorecendo os processos de convecção e difusão do oxigênio, além do
mais é o local de maior atividade biológica, este fato também pode ser considerado
uma justificativa para os resultados obtidos para a primeira etapa do tratamento.
Verifica-se que o leito L4 apresentou concentrações mais elevadas em
comparação com os demais e por consequência menor desempenho de remoção
em relação ao N-NH4+. Possivelmente, a explicação está nas condições mais
acentuadas estabelecidas neste leito. Segundo ainda o mesmo autor, o surgimento
de escoamento superficial afeta de forma negativa a transferência de oxigênio para
o meio, refletindo diretamente no processo aeróbio de nitrificação e reduzindo
consideravelmente o desempenho no leito de tratamento.
Porém, em estudo conduzido por Trein et al. (2019), o qual objetivou-se obter
uma melhor compreensão da influência da camada de depósito na transformação de
nitrogênio, os autores alegam que embora a camada possa ter tido influência nos

78

mecanismos de remoção, este fato não apresentou atuação direta nos processos de
nitrificação, já que os resultados não indicam uma diferença significativa entre
períodos com camada acumulada e previamente removida. Ressalta-se então a
importância do acompanhamento para melhor compreensão da importância deste
constituinte.
Existem evidências que a ampliação do período operacional, a redução na
quantidade de pulsos diários, bem como o aumento do volume de cada um dos
pulsos, são algumas das possíveis formas de aperfeiçoar o processo de nitrificação
em sistemas verticais de duplo estágio (ZUMALACARREGUI; VON SPERLING,
2018).
Apesar do sistema vertical de duplo estágio ter obtido um desempenho de
remoção menor do que o reportado pela literatura especializada, observa-se pelas
concentrações médias de N-NH4+, que os esgotos tratados gerados por L2 e L3 se
enquadraram, por quase todo o período avaliado, nos padrões estabelecidos pela
Resolução CONAMA nº 430 para o lançamento de efluentes provenientes de
sistemas de tratamento de esgoto sanitário em corpos hídricos, o qual impõe um
limite máximo de 20 mg.L-1.

5.9 Nitrogênio Total Kjeldahl

A Tabela 15 mostra os dados estatística descritiva referente à variável
nitrogênio total kjeldahl para o afluente e esgotos tratados do estágio 1 e estágio 2
do sistema WCs.
Tabela 15: Estatística descritiva relativa à variável Nitrogênio Total Kjeldahl.

Parâmetro estatístico
NTK (mg.L-1)

Afluente
L1

η=9
Média
Mediana
Mínimo
Máximo
Desvio Padrão
Coeficiente de variação (%)
Remoção média (%)

78,0
78,4
60,6
87,9
7,7
9,9
-

66,2
65,5
58,8
78,4
6,2
9,4
17,2

Fonte: Autoria própria (2020).

Esgotos tratados
L2
L3
24,2
22,4
13,4
42,6
10,1
41,9
63,5

24,5
24,1
16,8
36,9
6,6
26,8
62,6

L4
38,7
39,7
29,7
50,4
6,0
15,6
41,4
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esse valor está acima do encontrado pelos autores acima citados, que avaliando o
potencial de nitrificação e remoção de matéria orgânica no primeiro estágio de um
sistema Francês, observaram que, ao longo de período avaliado, que a
concentração média de NTK do esgoto tratado variou entre os valores 10,6 e 21,0
mg.L-1.
Outro estudo também realizado no Brasil, constatou esgotos tratados com
concentrações médias variando entre 10 e 20 mg.L-1, para uma vazão média de 13
m³.d-1 e concentração afluente de 36 mg.L-1. Os autores enfatizaram que as
condições estabelecidas na primeira fase do tratamento favoreceram a ocorrência
do processo aeróbio de remoção do NTK (ZUMALACARREGUI; VON SPERLING,
2018).
Analisando a série temporal de concentração apresentada na Figura 41, é
clara a maior redução das concentrações, por parte dos leitos do estágio 2, quando
comparadas aos valores médios da etapa antecedente, durante todo período
avaliado, comportamento bastante semelhante a variável N-NH4+. As concentrações
médias

esgotos

tratados

foram

de:

24,20,

24,51

e

38,70

mg.L-1,

para

respectivamente, L2, L3 e L4.
A representação gráfica apresentada na Figura 42 exibe o desempenho de
remoção do sistema WCs para o parâmetro NTK. Os resultados obtidos para o
presente estudo revelam comportamento instável do sistema vertical de duplo
estágio durante todo o período avaliado, o leito do estágio 1 apresentou remoção
limitada, apenas 17,2% (L1). Quanto ao estágio 2 de tratamento, os desempenhos
alcançados

para

este

estudo

foram

de:

63,5%,

62,6%

e

41,4%,

para

respectivamente, L2, L3 e L4.
O melhor desempenho do estágio 2 foi comprovado pelo teste estatístico
empregado, a 5% de significância, o qual nos indicou diferença estatisticamente
significativa (p ≤ 0,05) entre leito do estágio 1 (L1) e os demais leitos do estágio 2 do
tratamento (L2, L3 e L4) no que diz respeito ao desempenho de remoção da variável
NTK.
Para o estágio 1, os resultados são coerentes com a suposição de
Zumalacarregui e Von Sperling (2018), que mencionam que para a primeira etapa, é
esperada nitrificação parcial e não total, devido à competição por oxigênio entre os
microrganismos heterótrofos e autótrofos. Contudo, o desempenho é contraditório ao
exposto por Morvannou et al. (2015), analisando um banco de dados de 415
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sistemas verticais de duplo estágio em escala real, verificaram taxas de remoção em
torno de 85%, embora alta variação dos dados (mín: 1 e máx: 93 mg.L-1) fosse
constatada.
Segundo ainda Morvannou et al. (2015), o primeiro estágio desta concepção
de sistema WCs enfrenta algumas dificuldades quanto ao tratamento da variável
NTK, sendo o baixo desempenho de remoção então compensado na segunda etapa
de tratamento, que atua como unidade de potencialização ou polimento, capaz de
fornecer efluente tratado com concentração de saída de até 11 mg.L -1. Tais fatos
explicam o comportamento dos dados obtidos neste estudo e o melhor desempenho
dos leitos L2, L3 e L4, apesar das concentrações finais superiores as expostas pela
literatura.
Para muitos autores como, Taniguchi et al. (2009) e Stefanakis & Tsihrintzis
(2012), a taxa de nitrificação e, consequentemente o desempenho do tratamento em
sistemas WCs para tratamento de esgotos tratados podem ser impactados por
parâmetros de projeto, fatores externos, bem como parâmetros operacionais, tais
como: profundidade do meio suporte, propriedade das partículas, tubulação de
alimentação e drenagem, idade do leito de tratamento, temperatura e condições de
alimentação.
Provavelmente, para o presente estudo, a idade dos leitos de tratamento
contribuiu com maior intensidade para o desempenho de remoção em menor
proporção, uma vez que leitos imaturos manifestam atividade bacteriana insuficiente
para a ocorrência do processo de nitrificação efetivo (YADAV; CHAZARENC;
MUTNURI, 2018).
O desempenho de sistemas WCs associado ao curto período de tempo foi
discutido por Paing e seus colaboradores, os autores afirmam em seu estudo que o
desempenho de remoção de NTK para sistemas verticais de duplo estágio com
menos de 6 meses de operação e monitoramento é inferior quando comparado a
sistemas operados por um longo período de longo, já que as bactérias nitrificantes
encarregadas por esse mecanismo são lentas para se desenvolver (PAING et al.,
2015).
Observa-se pelos resultados obtidos neste estudo, a importância e
necessidade de um desempenho maior do primeiro estágio de tratamento, visando
possibilitar uma eficiência maior tanto na remoção de NTK, como nas demais
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Figura 44: Série temporal das concentrações de

Figura 45: Desempenho de remoção do

Ptotal para o afluente e esgotos tratados.

sistema, referente à variável Ptotal.
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Fonte: Autoria própria (2020).

A Tabela 16 e a representação gráfica da Figura 43 apresentam alguns dados
de estatística descritiva referentes a variável Ptotal para o afluente e esgotos
tratados do estágio 1 e estágio 2 do sistema WCs. Os resultados demonstram as
concentrações de Ptotal foram eficientemente reduzidas ao longo do tratamento,
com isso pode-se dizer que para esta variável o comportamento do sistema vertical
de duplo estágio foi bastante satisfatório. Nota-se esgotos tratados com
concentrações médias menores quando comparadas ao afluente (4,57 mg.L-1),
correspondentes a 3,00, 1,91, 1,76 e 0,76 mg.L-1, para L1, L2, L3 e L4.
Ainda avaliando a Figura 43, nota-se, nos box-plots de concentração, três
dados discrepantes, nos valores de 9,05 mg.L-1 (afluente), 7,95 e 5,34 mg.L-1 (L1). A
análise geral da representação gráfica nos indica que, em geral, as concentrações
mais baixas foram observadas nos leitos da segunda etapa do tratamento. Durante
todo o período experimental, foram notados níveis médios de remoção de Ptotal
equivalentes a 42,55% para L1, 39,11% para L2, 46,51% L3 e 74,48% L4, como
pode-se observar pela Figura 45.
Os resultados evidenciam a grande variação do desempenho dos leitos, por
todo período avaliado. Ainda assim, em comparação a outros parâmetros avaliados,
não foram observados indícios decaimento permanente do desempenho e nem
mesmo da dessorção de fósforo para os esgotos tratados gerados, que pudessem
gerar desempenho negativo para o sistema vertical de duplo estágio. No entanto,
sugere-se o monitoramento estudos temporais, para se avaliar eventual redução do
desempenho (TAN et al., 2019).
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Pode-se dizer que foram níveis de remoção obtidos foram satisfatórios. Para
Molle et al. (2005), os sistemas verticais de duplo estágio são capazes de alcançar
uma remoção média de fósforo de aproximadamente 40%. Paing et al. (2015), no
entanto, mostram-se mais reticentes quanto ao desempenho desta concepção de
WCs, afirmando que o desempenho de remoção para Ptotal é de 30 ± 28%.
Sabe-se que as potenciais formas de remoção sustentável de fósforo nos
WCs são os mecanismos de adsorção e precipitação junto ao meio suporte e que a
efetividade destes é, especialmente, controlada pelas propriedades físicas e
químicas do meio, tais como área superficial específica adsortiva, porosidade,
distribuição e tamanho das partículas e presença de íons minerais (cálcio, ferro e
alumínio) (YU et al., 2015; BLANCO et al., 2016; XU et al., 2019).
A expectativa era de que o estágio 1 apresentasse menor desempenho, dada
a menor capacidade de adsorção de fósforo pelo material empregado (WANG et al.,
2019). Além do mais, no geral, o tratamento complementar em termos de nitrificação
da série nitrogenada e eliminação do fósforo ocorrem efetivamente na segunda
etapa do tratamento (BOUTIN; LIENARD, 2003). Os resultados obtidos estão
próximos aos apresentados por Lana et al. (2013).
Lana e colaboradores, ao investigarem apenas o primeiro estágio de um
sistema Francês de WCs empregado no tratamento de esgoto bruto municipal e sob
condições semelhantes às impostas para este estudo, os autores também
evidenciaram a baixa capacidade de adsorção e precipitação de fósforo junto ao
meio suporte constituído por brita. Para concentração média afluente de 3,90 mg.L-1
foi reportada remoção de cerca de 45%.
Com relação ao estágio 2, a diferença entre os desempenhos dos 3 leitos
durante o período avaliado, é mostrada na Figura 45. É evidente comportamento
expressivo de leito L4, esta conduta é confirmada pelo teste estatístico, a 5% de
significância, o qual constatou diferença estatística entre este leito e os demais no
que diz respeito ao desempenho de remoção de Ptotal. Estes resultados são
coerentes com as suposições formuladas nos estudos de Westholm (2005) e Yang
et al. (2019).
Yang et al. (2019) consideram a escória como um material com alta
capacidade de retenção de fósforo e por esta razão altamente promissoras para
remoção de Ptotal em sistemas WCs. Sua composição química específica, a maior
parte constituída por óxidos, como Al2O3, MgO, CaO, FeO, Fe2O3 e SiO2; propicia
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forte afinidade de ligação com o fósforo, mais especificamente na forma de
precipitação dos óxidos com o fosfato, e por consequência, melhoram o
desempenho do tratamento, em termos de taxa de remoção deste nutriente, em
alguns casos acima de 90% (XU et al., 2019).
Infere-se que para o leito de tratamento L4 a principal forma de eliminação de
Ptotal tenha sido a combinação entre os processos de adsorção física com óxidos
de ferro e alumínio e precipitação como fosfatos de cálcio, já que para níveis de pH
com valores superiores a 6 (observado nos resultados obtidos), este tipo de reação
de eliminação torna-se mais expressiva que as demais (ARIAS; BUBBA; BRIX,
2001).
A reutilização de subprodutos, como exemplo as escórias, é bastante
recomendada, subprodutos que anteriormente eram dispostos sem nenhum valor
econômicos, passam a ser inseridos em outro âmbito, minimizando seu depósito em
aterros, reduzindo o acúmulo desses no meio ambiente, aprimorando a eficácia do
tratamento proposto quanto a eliminação do fósforo e prolongando a longevidade do
sistema de tratamento, fato comprovado pelo presente estudo (BALLANTINE;
TANNER, 2010).
Para uma concepção totalmente diferente a adota para esse estudo, Ge et al.
(2015) apontaram melhor capacidade de adsorção da escória quando comparada ao
cascalho e desempenho cerca de 20% superior. Do mesmo modo, Xu et al. (2019),
mostrou através de uma análise comparativa, melhor comportamento quanto a
remoção de fósforo por leitos preenchidos por escória, resultando em concentração
inferior a 0,3 mg.L-1 e taxa de remoção máxima de até 98%, ressaltando a
viabilidade de utilização deste subproduto do processamento de peças de ferro e
aço como meio suporte em sistemas WCs.
Embora bastante expressivo o comportamento das escórias na remoção de
Ptotal em WCs, seu uso gera esgotos tratamentos com altos valores de pH e
condutividade elétrica, isto é confirmado pelos resultados obtidos para as
respectivas variáveis no presente estudo (pH: 8,16 e condutividade elétrica: 1200
µS.cm-1). Este comportamento foi destacado por Blanco et al. (2016), os autores
relatam que altos valores de pH podem ser ocasionalmente, prejudiciais ao meio
ambiente e impedir o crescimento e desenvolvimento da cobertura vegetal dos WCs.
Era esperado menor desempenho de remoção de Ptotal por parte do leito L2,
já que as areias, tradicionalmente usadas como material filtrante, são consideradas
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menos capazes de adsorver o fósforo, devido ao baixo teor de compostos com
capacidade de troca catiônica, o que foi realmente comprovado pelos resultados
obtidos, com taxa de remoção média de 39,11% (SEZERINO et al., 2007; WU et al.,
2015). Para autores como Seo et al. (2005), a interação da areia com fósforo e
consequente capacidade de adsorção pode ser melhorada se esta for suplementada
com Ca, Mg, Al e Fe.
No que se refere ao material adotado para compor L3, o resultado obtido não
foi tão expressivo quanto esperado, levando em conta o estudo prévio de adsorção e
o desempenho relatada por outros estudos, os quais relatam que para materiais
como o granulado cerâmico, a capacidade de remoção de Ptotal é fortemente
influenciada pelo conteúdo de Al (YANG et al., (2018).
Lima et al. (2018), relataram desempenho de remoção de Ptotal de 82 e 87%
para leitos de WCs preenchidos por material de composição semelhante ao
empregado para o presente estudo. Os autores reportaram que apesar das taxas de
remoção superiores aos demais materiais avaliados, não foi observada diferença
significativa entre os desempenhos.
A assimilação de fósforo pela vegetação, para próprio enriquecimento
nutricional, também é apontada como uma via para remoção de fósforo em WCs. No
entanto, estudos evidenciam o mecanismo de assimilação ocorre em baixa
magnitude. Pelissari et al. (2018) avaliaram o desempenho de remoção de fósforo
pela espécie vegetativa Typha domingensis Pers. e apontaram a vegetação como
responsável por pela remoção média de 3,16% da carga aplicada.
Trabalhos conduzidos na China reportam baixa capacidade de assimilação de
fósforo pela espécie vegetativa, ao utilizarem a Hedychium coronarium Koen no
tratamento de esgoto, os autores obtiveram taxas médias de 2,3% (WEN et al.,
2011). Wang et al. (2018), por exemplo, atestam que apesar de existente, a
influência da vegetação na remoção de fósforo é mínima e que a espécie da planta
não manifesta impacto significativo dos resultados (KADLEC, 2016).
Yadav et al. (2018), apontam em seu estudo na índia, que não há diferença
considerável na eficiência de remoção de fósforo entre leitos vegetados com
diferentes espécies e o controle não vegetado, concentrações finais de 7,05 e 7,25
mg.L-1 respectivamente. Isso mostra que o processo de remoção do fósforo
disponível no esgoto ocorreu graças a adsorção pelo meio suporte. Os autores ainda
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evidenciam a possibilidade de remoção, mesmo que em menor proporção, por parte
da assimilação biológica.
Por fim, com base nessas informações, infere-se que, a ausência de espécie
vegetativa, na maior parte do período avaliado, não tenha interferido negativamente
nos resultados de desempenho de remoção obtidos para o presente estudo, no que
se refere à remoção do Ptotal. Este fato também nos permite concluir que o Ptotal foi
eficientemente removido, sendo que sua eliminação ocorreu em consequência das
reações de adsorção e precipitação do fósforo junto aos meios suportes
empregados, em maior e menor proporção dependendo do leito de tratamento.
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6 CONCLUSÃO

O estudo com WCs verticais de duplo estágio com um WC (L1) no estágio 1 e
três WCs (L2, L3 e L4) no estágio 2 durante 13 semanas de operação teve como
desempenho geral alguns aspetos satisfatórios, principalmente devido ao processo
do estágio 2. Para sistemas similares apresentados por outros estudos, o
desempenho geral do sistema foi inferior devido a eficiência relativamente baixa
obtida no estágio 1. Quanto aos parâmetros avaliados:
• O pH do afluente apresentou valores durante o processo de tratamento muito
próximo de valores recomendados para estes sistemas com tendência a
neutralidade;
• O pH dos leitos L2 e L3 apresentaram valores menores devido ao processo
de nitrificação, sendo que os leitos L1 e L4 apresentaram valores muito
próximos do afluente;
• A alcalinidade acompanhou o comportamento do pH, com consumo devido a
nitrificação nos leitos L2 e L3;
• A condutividade elétrica no sistema não apresentou comportamento
conclusivo quando a remoção de compostos iônicos, fato que está de acordo
com os sistemas WCs;
• A turbidez foi removida no estágio 2 do tratamento, sendo que o estágio 1
apresentou aumento de turbidez devido ao desprendimento e formação de
biofilme no fundo do leito de tratamento;
• A DQO apresentou valores de remoção relativamente baixos para o sistema,
provavelmente devido à falta de eficiência no estágio 1 devido a necessidade
de um maior tempo de operação e enraizamento da vegetação;
• A remoção de sólidos suspensos ocorreu no estágio 2 do sistema de WCs. A
remoção geral do sistema foi prejudicada pelo aumento de sólidos suspensos
no leito L1 devido a saída de biosólidos formados no estágio 1. Os sólidos
dissolvidos foram poucos removidos, fato que condiz com os sistemas WCs;
• A remoção/transformação pelo processo de nitrificação do nitrogênio
amoniacal foi relativamente baixo para os leitos L1 e L4. Assim, o estágio 1
prejudicou a eficiência global do sistema. Quanto ao leito L4, pode ter
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ocorrido uma nitrificação relativamente baixa (biofilme) devido a presença de
metais que podem ter inibido o crescimento biológico;
• A remoção de NTK acompanhou o comportamento do processo de nitrificação
para o sistema geral e para os leitos.

Assim, observou-se que o sistema vertical de duplo estágio não apresentou
uma efetividade esperada para o tratamento por WCs ao longo do período avaliado.
No entanto, deve-se levar em conta que o sistema WCs em escala experimental foi
operado e monitorado por um período de tempo considerado em seu início e de
curta duração.
Também foi verificado que a espécie vegetativa adotada apresentou sintomas
de ecotoxicidade logo após o plantio, processo que motivou a morte e decomposição
da cobertura vegetal.
Quanto aos parâmetros de qualidade: DQO, N-NH4+ e NTK, os resultados
indicam na maior parte do tempo, que os mecanismos físicos de eliminação, como
filtração e sedimentação, não foram dominantes sobre os processos biológicos de
degradação da matéria orgânica carbonácea e conversão da série nitrogenada nesta
etapa inicial de atividade, ainda que limitados.
Assim, considerando a ação decisiva das associações microbianas, o limitado
desempenho pode ser atribuído, em especial, ao desenvolvimento incompleto e
adaptação insuficiente do biofilme, indicando que o tempo de operação inicial pode
ter contribuído sobre a eficácia do tratamento para esses parâmetros.
Em relação à remoção de Ptotal, o desempenho foi bastante significativo,
comparando-se o comportamento desta concepção de sistema WCs quanto à
remoção deste nutriente. Considerando os diferentes meios suportes empregados,
os resultados confirmam que as particularidades típicas da escória, refletiram
satisfatoriamente na adsorção e consecutiva remoção do Ptotal.
Apesar de não ter sido avaliada a influência da espécie vegetativa na
assimilação do Ptotal, presume-se que a sua ausência no presente estudo não
tenha sido um fator relevante. Os resultados obtidos para o presente estudo indicam
que a principal via de eliminação de Ptotal foi a adsorção e precipitação junto aos
óxidos de Fe, Ca e Al. Portanto, pode-se atestar que este subproduto é uma
potencial alternativa para utilização em leitos de WCs.
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Baseado nos resultados obtidos, quando comparados ambos os estágios de
tratamento, observa-se que o baixo desempenho do primeiro estágio foi
compensado pelo segundo estágio. A segunda etapa do tratamento, constituída
pelos leitos L2, L3 e L4, foi primordial para a qualidade dos efluentes finais,
garantindo em todos os casos um aumento da eficiência no tratamento.
O sistema em estudo foi capaz de atender uma parte da legislação,
principalmente quanto ao pH e nitrogênio amoniacal associados aos leitos L2 e L3.
Em síntese, é relevante destacar a necessidade de aumento da eficiência do estágio
1 com impacto positivo no tratamento geral dos WCs implantados na ETE, bem
como que a remoção de P do sistema estudado foi significativa e maior do que
valores típicos para estes sistemas.
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7 RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se a continuidade da pesquisa com algumas recomendações:
•

Verificar o potencial de outra espécie vegetativa, mais adaptadas as
condições existentes, para se evitar a deposição de material orgânico sob a
superfície dos leitos;

•

Avaliar da dinâmica de incorporação de fósforo pela espécie vegetativa,
verificando os teores deste nutriente no sistema radicular e inflorescências, e
consequentemente, seu papel efetivo na eliminação de Ptotal em sistemas
WCs;

•

Investigação

mais

detalhada

quanto

a

participação

vegetação

na

incorporação de oxigênio para o interior do leito de tratamento e sua
importância para com os mecanismos de eliminação da matéria orgânica e
nitrogênio;
•

Realizar um estudo mais aprofundado acerca da camada de depósito na
superfície dos leitos de tratamento, identificando sua real na remoção de
sólidos, matéria orgânica e transformação do nitrogênio;

•

Avaliar eventual processo de saturação do meio suporte no que se refere a
absorção de fósforo;

•

Verificar o comportamento do sistema vertical de duplo estágio empregado
para o tratamento de esgoto sanitário tratado por reator UASB.
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APÊNDICE I – Tabela de valores-p obtidos por meio do teste estatístico Mann-Whitney para os dados
de pH, alcalinidade e condutividade elétrica.

Grupos

pH

Alcalinidade

Condutividade elétrica

Grupo (0-1) =
Grupo (0-2) =
Grupo (0-3) =
Grupo (0-4) =
Grupo (1-2) =
Grupo (1-3) =
Grupo (1-4) =
Grupo (2-3) =
Grupo (2-4) =
Grupo (3-4) =

0,4571
0,0002
0,0019
0,4887
< 0,0001
0,0025
0,3173
0,5903
0,0041
0,0120

0,8480
0,0017
0,0017
0,1417
0,0017
0,0027
0,1102
0,3379
0,0060
0,0350

0,1510
0,7947
0,9527
0,2456
0,2354
0,3934
0,1370
0,4887
1,0000
0,4571

Legenda: Grupo 0 (Afluente); Grupo 1: L1; Grupo 2: L2; Grupo 3: L3; Grupo 4: L4. Fonte: Autoria
própria, 2020.
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APÊNDICE II – Tabela de valores-p obtidos por meio do teste estatístico Mann-Whitney para os
dados de desempenho dos leitos em relação a Turbidez, DQO, ST, SST, SSV, N-NH4+, NTK e Ptotal.

Grupos
Grupo (1-2) =
Grupo (1-3) =
Grupo (1-4) =
Grupo (2-3) =
Grupo (2-4) =
Grupo (3-4) =
Grupos
Grupo (1-2) =
Grupo (1-3) =
Grupo (1-4) =
Grupo (2-3) =
Grupo (2-4) =
Grupo (3-4) =

Turbidez
0,0017
0,0017
0,0017
0,5653
0,3379
0,1127

DQO
0,0129
0,0032
0,0083
0,7389
0,5727
0,8980

ST
0,0002
0,0009
< 0,0001
0,5327
0,1396
0,3579

SSV
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
0,2372
0,9738
0,1580

N-NH4+
< 0,0001
< 0,0001
0,4189
0,5834
0,0001
0,0002

NTK
0,0003
0,0003
0,0003
0,5365
0,3454
0,4513

SST
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
0,4502
0,5994
0,1580
Ptotal
0,6261
0,6629
0,0038
0,3428
0,0032
0,0111

Legenda: Grupo 1: L1; Grupo 2: L2; Grupo 3: L3; Grupo 4: L4. Fonte: Autoria própria, 2020.

