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RESUMO 

 

São muitas as tecnologias que buscam soluções eficientes e de baixo custo 

para minimizar o problema gerado pelo lançamento de esgotos no meio 

ambiente. Em casos de baixa densidade de ocupação, ou ainda de 

comunidades afastadas de centros urbanos, onde um sistema coletivo de 

esgotamento sanitário pode ser de difícil implantação, os sistemas locais 

podem ser uma solução eficiente e econômica. Entretanto, para estes 

sistemas locais, como sua implantação é no local de geração do efluente, 

estão sujeitos a picos de vazão e de carga mais acentuados que os sistemas 

coletivos. Dentre as diferentes tecnologias de tratamento de efluentes 

aplicados em sistemas locais, wetlands construídos são uma alternativa 

que apresentam elevados níveis de eficiência, baixo custo de 

implementação, manutenção e operação. O objetivo deste estudo foi 

avaliar o desempenho de quatro sistemas de tratamento de esgoto 

doméstico em escala real, compostos por tratamento primário seguido de 

wetland construído de fluxo vertical (WCFV). O monitoramento dos 

sistemas foi efetuado de fevereiro a maio de 2018, e os resultados obtidos 

através das medições de vazão permitiram a comprovação da variação 

diária de vazão nestes sistemas. Além disso, foram avaliadas as análises 

físico-químicas dos sistemas. Quanto ao desempenho dos sistemas, o 

sistema 1 composto por tanque séptico seguido de WCFV apresentou 

eficiências de remoção médias de 77%, 69%, 45% e 27% para DBO, 

DQO, N-NH4 + e P-PO4
3-, respectivamente. O sistema 2 composto por 

tanque séptico e WCFV apresentou eficiências de remoção médias de 

86%, 87%, 69% e 42% para DBO, DQO, N-NH4
+ e P-PO4

3-, 

respectivamente. O sistema 3 composto por tanque séptico seguido de 

WCFV aerado apresentou eficiências de remoção médias de 99%, 97% e 

76% para DBO, DQO e PT, respectivamente. Por fim, o sistema 4 

constituído de reator anaeróbio compartimentado seguido por WCFV 

apresentou eficiências de remoção médias de 76%, 67% e 63% para DBO, 

DQO e PT, respectivamente. Estas eficiências de tratamento obtidos 

durante o período de estudo destacam a aplicabilidade da ecotecnologia 

como uma estratégia para a universalização do saneamento no Brasil. 

 

Palavras-chave: Sistemas Locais, Sistemas de Tratamento de 

Esgotos, Wetland Construído. 

 

 

  





ABSTRACT 

 

There are many technologies that are looking for efficient and cost-

effective solutions to minimize the problem caused by the release of raw 

sewage into the environment. In cases of low occupation density, or in 

communities away from urban centers, where a conventional wastewater 

treatment plant can be difficult to implement, local wastewater treatment 

plant can be an efficient and economical solution. However, for these 

local units, as their implantation is at the site of sewage generation, they 

are subject to higher flow and load peaks than the conventional units. 

Among the different sewage treatment technologies applied in local 

systems, constructed wetlands are an alternative that present high levels 

of efficiency, low cost of implementation, maintenance and operation. 

The objective of this study is to evaluate the performance of four full scale 

domestic sewage treatment plants, consisting of primary treatment 

followed by vertical flow constructed wetlands (VFCW). The monitoring 

of the systems was carried out from February to May 2018, and the results 

obtained through the flow measurements allowed the verification of the 

daily flow variation in these systems. In addition, the physicochemical 

analyzes of the systems were evaluated. As for system performance, 

system 1 composed of septic tank followed by VFCW showed average 

removal efficiencies of 77%, 69%, 45% and 27% for BOD, COD, N-NH4
+ 

and P-PO4
3-, respectively. The system 2 composed of septic tank and 

VFCW had mean removal efficiencies of 86%, 87%, 69% and 42% for 

BOD, COD, N-NH4
+ and P-PO4

3-, respectively. The system 3 composed 

of septic tank followed by aerated VFCW presented average removal 

efficiencies of 99%, 97% and 76% for BOD, COD and PT, respectively. 

Finally, the system 4 composed of a baffled reactor followed by VFCW 

showed average removal efficiencies of 76%, 67% and 63% for BOD, 

COD and PT, respectively. These treatment efficiencies obtained during 

the study period highlight the applicability of ecotechnology as a strategy 

for the universalization of sanitation in Brazil. 

 

Keywords: Local Systems. Wastewater Treatment Plants. 

Constructed Wetland. 
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1INTRODUÇÃO  

 

De acordo com os últimos dados do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS, 2016), apenas 44,9% de todo 

esgoto gerado no país possui algum tipo de tratamento, o restante tem 

como destino final os corpos d’água e o solo. Na região sul do país esse 

número é ainda menor, apenas 43,9% do esgoto gerado é tratado.  

Como mostrado nas pesquisas, o Brasil possui grande deficiência 

no setor de saneamento básico, principalmente em relação à coleta e 

tratamento de esgotos. Todavia, faz-se necessário investimentos 

sustentáveis que leve à universalização do saneamento, conforme 

estabelecido pela Lei Federal 11.445 de 2007 (BRASIL, 2007), a Política 

Nacional de Saneamento Básico. Essa deficiência no setor resulta em 

externalidades negativas que geram uma série de problemas tanto para a 

saúde pública como para o meio ambiente, além de dificultarem o 

combate à pobreza e o desenvolvimento econômico. 

Atualmente, o setor tem recebido maior atenção governamental e 

há uma quantidade significativa de recursos a serem investidos, com a 

construção de novas Estações de Tratamento de Esgotos (ETE) e redes 

coletoras, porém esses investimentos ocorrem principalmente em regiões 

urbanizadas. Poucos investimentos são realizados nas regiões periféricas 

e de baixa densidade populacional, sendo necessário a implementação de 

sistemas locais de tratamento de efluentes. 

Dentre as tecnologias de tratamento de efluentes, destaca-se o 

sistema de Wetlands Construídos de Fluxo Vertical (WCFV), por ser uma 

tecnologia que apresenta elevados níveis de eficiência na remoção de 

matéria orgânica. Além de ser um sistema simples de operar e manter, 

absorvem variações de carga orgânica, mantendo a qualidade do efluente 

final.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar as variações quali-quantitativas de sistemas locais de 

tratamento de esgotos utilizando a tecnologia de wetlands construídos de 

fluxo vertical. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Produzir um inventário de sistemas wetlands, 

dimensionados pela empresa Rotária do Brasil, que estão em 

operação no estado de Santa Catarina.  

 Avaliar as variações de vazão afluente de quatro sistemas 

wetlands de fluxo vertical, implantados em escala real em 

empreendimentos nos municípios de Florianópolis, São 

Francisco do Sul e Joinville. 

 Avaliar a qualidade e as variações de vazão do afluente e do 

efluente tratado de quatro sistemas wetlands de fluxo 

vertical, implantados em escala real em empreendimentos 

nos municípios de Florianópolis, São Francisco do Sul e 

Joinville. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 TRATAMENTO DE ESGOTOS 

 

O tratamento de esgotos pode envolver processos físicos, 

químicos, biológicos ou a combinações desses processos, dependendo 

dos padrões de lançamento exigidos. Segundo o EPA (1997), o tratamento 

pode ser dividido em: 

a) Primário: é a primeira etapa do tratamento de águas residuais, 

onde ocorre a retenção de óleos, gorduras, graxas, cascalho e 

sólidos em suspensão. São utilizados principalmente antes do 

tratamento biológico.  

b) Secundário: pode ser do tipo biológico, o qual ocorre em meio 

fixo ou em reatores, utilizando lodo ativado, biofiltração, 

wetlands construídos, ou variantes desses processos. Nesse 

estágio ocorre a remoção da matéria orgânica e a redução da 

concentração dos nutrientes, como o nitrogênio e o fósforo. 

c) Terciário: refere-se a processos que são usados para remoção 

desses nutrientes. 

d) Tratamento do lodo: é uma etapa importante no tratamento de 

esgotos, que envolve a estabilização do lodo gerado e posterior 

destinação final correta.  

Atualmente existem dois tipos de abordagem de sistemas de 

tratamento de esgotos: centralizado e local. Sistema centralizado é, 

resumidamente, uma ETE de dimensões consideráveis, onde o esgoto 

gerado por um diversificado e grande número de contribuintes (casas, 

condomínios, hotéis, edifícios comerciais, dentre outros) é coletado, 

transportado, reunido, tratado na ETE e disposto no meio ambiente de 

forma adequada. Por outro lado, o sistema local, ou também chamado de 

sistema descentralizado, é aquele onde é instalado próximo ao ponto no 

qual o esgoto é gerado, diminuindo muito os custos com rede coletora, 

estações elevatórias, energia elétrica e complexidade de tratamento.  

Segundo Kato et al. (1999), a seleção da configuração de uma ETE 

dependerá de diversos fatores, alguns aspectos práticos que deverão ser 

considerados são: 

 Disponibilidade de área; 

 Variação das vazões; 

 Operação e manutenção; 

 Custos; 

 Consumo de energia; 
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 Uso de equipamentos; 

 Mão de obra disponível; 

  Impactos ambientais.  

 

2.2 TRATAMENTO CENTRALIZADO DE ESGOTOS 

 

O esgotamento sanitário refere-se ao conjunto de obras e 

instalações destinadas à coleta, ao transporte, ao afastamento, ao 

tratamento e à disposição final das águas residuais de uma região, de uma 

forma adequada do ponto de vista sanitário (BRASIL, 2011). Nos 

sistemas centralizados, estações de tratamento são construídas em regiões 

periféricas das cidades e redes de tubulações interconectadas com 

estações de bombeamento permitem a coleta e o afastamento do esgoto 

sanitário das residências, contudo, em virtude do acelerado crescimento 

das áreas urbanas, gera-se um mecanismo de exportação do esgoto de uma 

região para outra. 

A concepção de saneamento básico no Brasil foi tradicionalmente 

voltada para sistemas centralizados, o efluente é transportado através de 

extensas redes coletoras e encaminhado para estações de tratamento com 

grande capacidade, diminuindo os custos operacionais do sistema. Porém, 

essa concepção centralizada necessita grande investimentos tanto em sua 

construção, quanto na operação e manutenção, o que gera debates sobre 

sistemas capazes de suprir as necessidades da população em pequenas 

comunidades e em regiões que não possuem rede coletora de esgotos 

(MASSOUD, 2009).  

Em geral, os esforços públicos são dedicados a afastar da vista 

comum tudo o que seja desagradável à comunidade sem necessariamente 

envolvê-la na problemática ambiental (EIGENHEER, 2009). 

Considerando esses aspectos, sistemas locais podem ser a solução para os 

problemas enfrentados pela abordagem centralizada no tratamento de 

esgotos, essa alternativa permite o desenvolvimento sustentável e pode 

atingir níveis avançados de tratamento.  

 

2.3 TRATAMENTO LOCAL DE ESGOTOS 

 

A realidade do saneamento em regiões onde não possuem coleta e 

tratamento de esgotos é precária, fossas rudimentares, valas a céu aberto 

e lançamentos em corpos d’água retratam a situação da coleta de esgoto 

nestas regiões. A utilização de tanques sépticos, como alternativa, pode 
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não suprir as necessidades ambientais, porém, reduz o impacto ambiental 

dos descartes diretos ao ambiente, o que justifica sua aplicação. 

A concepção de sistemas centralizados de tratamento de esgoto 

em regiões afastadas de centros urbanos, torna-se inviável, devido à baixa 

densidade populacional a qual compromete a diluição dos custos para 

implantação e manutenção de sistemas complexos de coleta e tratamento. 

Dessa forma, faz-se necessário a implementação de sistemas locais de 

tratamento.  

De acordo com Larsen et al. (2013), sistemas de tratamento de 

esgoto locais são utilizados para tratamento de pequenas vazões, tais 

como, residências, condomínios, empreendimentos, construções isoladas 

e pequenas comunidades nas quais os efluentes podem ser processados no 

local ou tratados em outras unidades. O esgoto é coletado, tratado e 

descartado, ou reutilizado, próximo ao local da geração. Portanto, para 

estes sistemas locais, como sua implantação é no local de geração do 

efluente, estão sujeitos a picos de vazão e de carga mais acentuados que 

os sistemas coletivos.   

No Brasil pode-se enquadrar as estações de esgoto locais, em 

conformidade com a legislação vigente, como as que são projetadas para 

atender uma vazão menor ou igual a 50 L/s ou com capacidade para 

atendimento de até 30.000 habitantes, a critério do órgão ambiental 

competente (BRASIL, 2006). 

Uma abordagem baseada na descentralização do saneamento 

insere-se no campo do planejamento e da gestão participativa, de forma 

que a comunidade passa a produzir ações que possibilitam a 

racionalização do uso dos recursos públicos, humanos e naturais 

(PHILIPPI, 2000). Nesse contexto, a aceitação da população perante a 

construção da estação será maior e o sistema de tratamento será voltado 

às condições específicas da comunidade.  

 Muitas tecnologias podem ser aplicadas sob o contexto de 

descentralização, a escolha dependerá das condições e características 

específicas do local, dos recursos financeiros e da finalidade do 

tratamento.  

Para o tratamento primário de efluentes destacam-se o tanque 

séptico (TS) com câmara simples ou dupla, e o reator anaeróbio 

compartimentado (RAC). Com relação ao tratamento secundário, 

destacam-se os filtros anaeróbios, filtros de areia, valas de filtração e 

wetlands construídos.  

Dentre as diferentes tecnologias de tratamento de efluentes, o 

sistema de wetlands construídos é uma alternativa que apresenta elevados 

níveis de eficiência e apresenta baixo custo de implementação, 
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manutenção e operação, além de ser considerado uma ecotecnologia com 

cunho social (SEZERINO, 2006). Segundo Marques (1999), 

ecotecnologia são técnicas de projeto e operação que levam em 

consideração a natureza. 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS DOS ESGOTO SANITÁRIOS 

 

As faixas típicas das características quantitativas físico-químicas 

de esgotos sanitários domésticos, relatadas por von Sperling (2005), são 

apresentadas na tabela a seguir: 

 
Tabela 1: Características físico-químicas dos esgotos sanitários brutos. 

Parâmetros Unidade Faixa Concentração 

Sólidos Totais mg/L 700 - 1350 

  Em suspensão mg/L 200 - 450 

  Dissolvidos mg/L 500 - 900 

  Sedimentáveis mL/L 10 - 20 

DBO5 mg/L 250 - 400 

DQO mg/L 450 - 800 

Nitrogênio Total mg N/L 35 - 60 

  Nitrogênio orgânico mg N/L 15 - 25 

  Amônia mg N-NH3/L 20 - 35 

  Nitrito mg N-NO2/L 0 

  Nitrato mg N-NO3/L 0 - 1 

Fósforo mg/L 4 - 15 

pH  - 6,7 - 8,0 

Alcalinidade mg CaCO3/L 100 - 250 

 

As concentrações constituintes se modificam constantemente 

durante um dia. Em geral, as variações de concentração de Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO) e de Sólidos Suspensos Totais (SST) 

acompanham as variações de vazão (METCALF e EDDY, 2003) 

Além do mais, dependendo das funções e atividades, as unidades 

de vazão de esgoto de instalações comerciais podem variar 

significativamente. As vazões de esgoto variam durante as horas do dia, 

os dias da semana, as estações do ano e de ano para ano, dependendo da 
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natureza das descargas no sistema e das infiltrações. Metcalf e Eddy 

(2003) ressaltam que quantificar as variações de vazão é importante para 

o projeto e operação de estações de tratamento de esgotos. 

 

2.5 TECNOLOGIAS UTILIZADAS PARA O TRATAMENTO DE 

EFLUENTES EM SISTEMAS LOCAIS 

 

2.5.1 Tratamento primário 
 

O tratamento primário destina-se à remoção de sólidos em 

suspensão sedimentáveis e sólidos flutuantes. Uma parte significativa 

desses sólidos é compreendida como matéria orgânica em suspensão, o 

qual é parcialmente removido no tratamento primário, implicando na 

redução da carga de DBO (VON SPERLING, 2005). 

Usualmente são utilizados reatores anaeróbios, como o tanque 

séptico e reatores anaeróbios compartimentados. Esses sistemas 

funcionam basicamente como decantadores, onde os sólidos 

sedimentáveis são removidos para o fundo constituindo o lodo primário, 

o qual permanece no fundo dos tanques por um tempo longo o suficiente 

para a sua estabilização (VON SPERLING, 2005). 

Além do mais, reatores anaeróbios são reatores biológicos nos 

quais o esgoto é tratado na ausência de oxigênio livre, ocorrendo a 

formação de uma biomassa anaeróbia (lodo anaeróbio) e o biogás, que é 

composto principalmente por metano e gás carbônico (KATO et al., 

1999). 

 

2.5.1.1  Tanque Séptico 

 

Essa unidade constitui uma das alternativas de tratamento mais 

antigas e ainda hoje é amplamente utilizada para o tratamento de esgotos 

de residências unifamiliares e pequenas áreas que não possuem redes 

coletoras de esgoto (CHERNICHARO, 1997). 

De acordo com a NBR 7.229 (ABNT, 1993), tanque séptico é uma 

unidade cilindra ou prismática retangular de fluxo horizontal para 

tratamento de esgotos por processos de sedimentação, flotação e digestão.  

O TS é uma unidade de tratamento responsável pela separação de 

escuma e sólidos, digestão anaeróbia e armazenamento de lodo. Essa 

unidade é utilizada a fim de remoção primária de sólidos, óleos e graxas 

e redução da matéria orgânica. Segundo Chernicharo (1997), as 

eficiências de remoção do parâmetro DBO varia de 30 a 55%, sólidos 

suspensos de 20 a 90% e óleos e graxas 70 a 90% de remoção.  
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Devido à baixa eficiência do sistema na remoção da matéria 

orgânica, nutrientes e patógenos, se faz necessário o uso de outras 

tecnologias no pós-tratamento ou na destinação final. Além disso, o lodo 

e a escuma devem ser removidos dos tanques em intervalos que variam 

de 1 a 5 anos e em nenhuma hipótese podem ser lançados em corpos de 

água ou galerias de águas pluviais (ABNT, 1993). Esses subprodutos 

devem ser submetidos a um tratamento complementar ou conduzidos a 

um destino final adequado, como, por exemplo, disposição em aterro 

sanitário. Na Figura 1 está apresentado o funcionamento geral de um TS.  

 
Figura 1 - Funcionamento geral de um tanque séptico. 

 
Fonte: Trein (2015) 

 

2.5.1.2  Reator anaeróbio compartimentado  

 

O RAC (Figura 2) pode ser considerado uma combinação de 

sistemas de tratamento tradicionais, como por exemplo, o tanque séptico 

e o reator UASB (KATO et al., 1999). 

O reator possui múltiplas câmaras em série, em geral, tem fluxo 

vertical ascendente por meio de dispositivos de passagem do líquido entre 

os compartimentos. A primeira câmara serve basicamente como um 

decantador, então o efluente segue para câmaras sucessivas com fluxo 

ascendente. As câmaras sucessivas ajudam a tratar também substratos de 

difícil degradação, e isso acontece principalmente nas últimas câmaras, 

uma vez que o substrato de fácil degradação já foi estabilizado nas 

primeiras câmaras.  Devido à multiplicidade de câmaras, este tipo de 

sistema é praticamente imune a choques hidráulicos e orgânicos (SASSE, 

1998).    
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Sasse (1998) evidencia que o RAC é um sistema de fácil operação 

e construção, e apesar da sua simplicidade, apresenta níveis de eficiência 

elevados alcançando de 65 a 90 % na remoção de DQO e de 70 a 95 % na 

remoção de DBO. Devido à sua simplicidade, o RAC é ideal para sistemas 

locais que buscam bom nível de tratamento primário.  

 
Figura 2 - Funcionamento geral de um RAC. 

 
Fonte: Trein (2015). 

 

2.5.2 Tratamento secundário 

 

De acordo com Von Sperling (2005), o principal objetivo do 

tratamento secundário é a remoção da matéria orgânica, a qual é 

representada pelo parâmetro DBO. A essência do tratamento secundário 

é a inclusão de uma etapa biológica. Nessa etapa ocorre o contato efetivo 

entre os microrganismos (bactérias, protozoários, fungos) e o material 

orgânico contido nos esgotos, de tal forma que esse possa ser utilizado 

como alimento pelos microrganismos. Além do mais, a decomposição da 

matéria orgânica requer condições ambientais favoráveis, como 

temperatura, pH, tempo de contato e oxigênio, quando em condições 

aeróbias.  

Muitas são as alternativas para tratamento secundário, como por 

exemplo, filtro anaeróbio, lodo ativado por batelada, vala de filtração, 

filtro de areia. Trabalhos recentes (ROUSSO, 2017; TREIN et al., 2015; 

IWA, 2017) mostram que o sistema wetland é uma excelente alternativa 

para tratamento secundário de esgotos, oferecendo uma simplicidade 

operacional e alto desempenho na remoção de poluentes.  
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2.5.2.1  Sistemas de Wetlands Construídos (WC) 

 

Os wetlands construídos são sistemas naturais de tratamento de 

efluentes eficiente na conversão da matéria orgânica e ciclagem de 

nutrientes. Ao contrário dos ambientes naturais (banhados, alagados), os 

WC possuem a vantagem de serem projetados, otimizando o desempenho 

do tratamento. De acordo com Phillipi e Sezerino (2004), esses sistemas 

são módulos escavados no solo e impermeabilizados, preenchido com 

material filtrante (usualmente areia e brita), onde macrófitas do tipo 

emergente são plantadas. 

Hoffmann et al. (2011) classifica os wetlands construídos de 

acordo com o regime hidráulico, sendo: 

a) Sistema de escoamento superficial;  

b) Sistema de escoamento subsuperficial. 

O sistema subsuperficial é projetado para manter o nível de água 

totalmente abaixo da superfície do filtro, evitando a proliferação de 

insetos. Além disso, há uma subclassificação quanto ao sentido do 

escoamento hidráulico, podendo ser horizontal ou vertical. 

Quando comparados com outros sistemas de tratamento 

secundário, os wetlands necessitam de uma maior área de implementação, 

porém, necessitam menos energia, operação e manutenção. Além disso, 

esse tipo de tratamento tolera grandes flutuações de vazão e 

concentrações (IWA, 2017). 

 

2.5.2.2  Wetlands construídos de fluxo vertical (WCFV) 

 

WCFV possuem maior eficiência e necessitam menor espaço do 

que os wetlands de fluxo horizontal. O efluente é bombeado em ciclos 

intermitentes através de drenos localizados na superfície do wetland, o 

efluente percola o maciço filtrante e é coletado no fundo do reator por 

meio de um conjunto de tubulações (Figura 3). A alimentação do sistema 

ocorre entre 4 e 12 vezes ao dia acompanhada de longos intervalos de 

descanso. A alimentação intermitente aumenta a transferência de 

oxigênio no sistema e permite alta degradação aeróbia da matéria 

orgânica (HOFFMANN et al., 2011). Todo o sistema é impermeabilizado, 

na maior parte das vezes, com manta de Polietileno de Alta Densidade 

(PEAD). Além disso, é comum que o sistema seja dividido em 

quadrantes, enquanto uma área está sendo alimentada, a outra está em 

descanso.  
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Figura 3 - Esquema representando o wetland construído de fluxo vertical. 

 
Fonte: Pelissari (2017). 

 

2.5.2.3  Wetlands construídos de fluxo vertical modificado com fundo 

saturado (WCFV-MFS) 

 

Segundo Kim et al. (2014), WCFV-MFS (Figura 4) apresentam 

maiores níveis de eficiência na remoção de nitrogênio. Esse sistema 

apresenta as mesmas características do WCFV, porém trabalha com duas 

zonas distinta: zona superior insaturada e zona inferior saturada com 

esgoto. Essa saturação é feita através da instalação de um mangote na 

saída da tubulação de fundo. Na zona superior ocorre a nitrificação e na 

zona inferior, saturada anaeróbia, ocorre a desnitrificação. 

 
Figura 4 - Esquema representando o wetland construído de fluxo vertical com 

fundo saturado. 

 
Fonte: Pelissari (2017). 

 

2.5.2.4  Wetlands construídos de fluxo vertical aerado 

 

Os WCFV aerados foram desenvolvidos para aumentar a eficiência 

do tratamento e reduzir a área do sistema. A aeração artificial é realizada 

através da aplicação de um soprador mecânico e uma tubulação difusora 

na parte inferior do sistema (KADLEC e WALLACE, 2009). 

A decisão de introduzir oxigênio em um módulo wetland causa um 

aumento do custo operacional e da manutenção. Do ponto de vista 

econômico, a aeração é justificada quando o custo da implementação 

deste sistema é suficientemente compensado pela redução do custo da 

área e da construção.    
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2.5.2.5  Processos de remoção de patógenos e nutrientes 

 

Ao contrário de outras tecnologias de tratamento de esgotos no 

qual os processos de remoção de poluentes e patógenos são realizados em 

diferentes unidades de tratamento, no sistema wetland essa remoção é 

feita através de uma ou duas unidades (IWA, 2017). Os principais 

mecanismos de remoção de poluentes são apresentados no Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Mecanismos de remoção de poluentes em WC. 

Parâmetro Mecanismo de remoção 

Sólidos Suspensos Sedimentação, filtração. 

Matéria Orgânica Sedimentação e filtração das partículas orgânicas, 

degradação biológica da matéria orgânica dissolvida. 

Nitrogênio Amonificação e subsequente nitrificação e 

desnitrificação, as plantas absorvem esses nutrientes. 

Fósforo Reações de adsorção e precipitação acontecem no 

meio filtrante, e as plantas absorvem.  

Patógeno Sedimentação, filtração, morte natural e existência 

de predadores. 

Fonte: Adaptado de IWA (2017). 

 

2.5.2.6  Elementos componentes de um sistema wetland 

 

a) Meio Suporte: 

 

A seleção do meio suporte é de suma importância para uma boa 

eficiência do sistema, pois possui diversas funções no sistema de 

tratamento, tais como: distribuição uniforme do líquido, suporte para as 

macrófitas, desenvolvimento e aderência do biofilme, promoção de 

filtração e adsorção de compostos inorgânicos (PHILIPPI e SEZERINO, 

2004). No processo de escolha do tipo de meio suporte a ser empregado 

em wetlands, ressalta-se a necessidade de utilizar materiais que sejam 

economicamente viáveis e facilmente obtidos. Os materiais mais 
utilizados são a areia e brita, os quais devem ser livres de contaminantes 

e o mais uniforme possível. A escolha de um material filtrante inadequado 

pode levar à colmatação do sistema.  

Segundo Hoffmann et al. (2011) para evitar esse problema em 

WCFV é preciso seguir alguns aspectos de projeto, tais como: 
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 Bombeamento intermitente (2 - 12 vezes por dia); 

 Repouso dos leitos; 

 Distribuição uniforme do efluente; 

 Carga de sólidos suspensos deve ser inferior a 5 g/m².d; 

 Uso de plantas com raízes bem desenvolvidas; 

 A carga hidráulica deve ser verificada regularmente e não 

exceder os valores recomendados na literatura. 

 

b) Macrófitas: 

 

Macrófitas são vegetais que apresentam adaptações morfológicas 

e/ou fisiológicas, de forma que permita sua sobrevivência e 

desenvolvimento em ambientes saturados de água (MONTEIRO, 2009).  

Hoffmann et al. (2011) salienta que as plantas, além de 

contribuírem esteticamente, restauram a condutividade hidráulica do leito 

filtrante. As plantas também desempenham um papel importante no 

processo de tratamento, fornecendo um ambiente apropriado para o 

crescimento microbiano e melhoram significativamente a transferência de 

oxigênio na zona da raiz. 

Diversas são as espécies utilizadas no tratamento: Phragmites sp., 

Typha spp., Juncus spp. e Cyperus papyrus spp. A escolha das macrófitas 

está relacionada a diversos fatores como: tolerância da planta quanto a 

ambientes saturados de água, potencial de crescimento, disponibilidade 

da planta na região onde o sistema será implantado, adaptação às 

condições climáticas e ao efluente tratado, custo para o plantio, 

manutenção (poda regular e reaproveitamento), dentre outros (COOPER 

et al., 1996; HOFFMANN et al., 2011). 

 

c) Microrganismos: 

 

Dentre os diversos microrganismos (bactérias, protozoários, 

fungos e algas) que atuam no tratamento de águas residuárias nos 

wetlands, as bactérias destacam-se como o grupo mais representativo. As 

bactérias aeróbias e anaeróbias formam o biofilme na superfície do meio 

suporte, no rizoma e raízes das plantas, sendo as principais responsáveis 

pela degradação de poluentes, desempenhando três papéis básicos: 
oxidação da matéria carbonácea, nitrificação e desnitrificação (PHILIPPI 

e SEZERINO, 2004). 
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2.5.2.7  Critérios de dimensionamento de WCFV 

 

Com a grande utilização dos wetlands como sistemas de 

tratamento de águas residuárias, torna-se necessário conhecer cada vez 

mais seus parâmetros de dimensionamento, objetivando um melhor 

desempenho desses sistemas. Desta forma, destacam-se recomendações 

propostas por Platzer (1998) e Hoffmann et al. (2011) conforme segue 

para climas quentes: 

 Carga orgânica aplicada deve ser entre 20 a 35 g DBO/m².d; 

 Taxa hidráulica de 50 a 300 mm de efluente aplicado por dia; 

 Relação de área/pessoa: a área superficial varia de 3 a 4 m² por 

pessoa; 

 Quantidade de oxigênio requerido para oxidação total de carga 

orgânica de 1,2 g O2/ g DBO; 

 Quantidade de oxigênio requerido para a nitrificação de 4,3 g 

O2/g NH4
+. 

Para as condições de clima subtropical, encontradas no sul do 

Brasil, destaca-se valores de 230 mm/d, 41 g DQO/ m2.d e 15 g SS/ m².d, 

para que ocorra remoção de matéria orgânica superior a 80% e uma 

efetiva nitrificação do nitrogênio amoniacal afluente (SEZERINO, 2006). 

 

2.5.2.8  Operação e manutenção 

 

O principal problema dos wetlands é a colmatação, devido à baixa 

eficiência de remoção de gorduras e sólidos no tratamento primário. Em 

IWA (2017) é citado outro problema operacional como a proteção 

insuficiente da superfície do wetland, através do escoamento superficial 

o substrato do solo da área circundante pode ser carregado para dentro do 

wetland e causar o entupimento e colmatação das primeiras camadas do 

sistema. Para evitar isso, deve-se construir taludes ou proteções em volta 

do sistema.  

A manutenção do sistema diz respeito principalmente à poda da 

vegetação, à medida que as macrófitas se tornarem demasiada espessas, 

se faz necessária a retirada de plantas de forma alternada cortando-se as 

mesmas pela raiz logo abaixo da camada de brita. O resíduo originado 

nesse processo pode ser tratado como resíduo de poda comum 

à jardinagem paisagística, sem riscos de contaminação. Pelissari (2017) 

ressalta que a decomposição do material vegetal pode aumentar a 

concentração de nutrientes no meio. Por isso, o período ideal de poda é 

em torno de 60 a 90 dias após o plantio (PELISSARI et al., 2014). 
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2.5.3 Tratamento terciário 

 

2.5.3.1  Remoção de fósforo 

 

A remoção de fósforo envolve a incorporação dos fosfatos com os 

sólidos suspensos totais presentes no efluente e a subsequente retirada 

desses sólidos. Essa remoção pode ser feita de forma biológica ou 

química. A precipitação química compreende um processo de 

coagulação-floculação-decantação, que envolve a adição de sais 

metálicos de ferro (cloreto férrico), alumínio (sulfato de alumínio), ou 

ainda de cal (hidróxido de cálcio), formando precipitados insolúveis que 

podem ser removidos por um processo de decantação posterior 

(METCALF e EDDY, 2003).   
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3 METODOLOGIA  

 

O presente trabalho foi desenvolvido em parceria com a Rotária do 

Brasil, com sede no município de Florianópolis/SC. A Rotária é uma 

empresa de Engenharia Sanitária especializada em projetos, implantação 

e operação de sistemas de tratamento de efluentes. A empresa instala e 

opera quaisquer sistemas de tratamento de esgoto, mas principalmente 

sistemas descentralizados, em que a maior importância está na relação 

custo-benefício. Entretanto, um dos principais sistemas implementados 

pela empresa é o wetland. 

O estudo foi elaborado tomando como base 4 sistemas, de um 

montante de 24 sistemas projetados e implantados pela Rotária do Brasil. 

Os sistemas atendem diferentes empreendimentos e com arranjos 

tecnológicos variáveis, sendo o wetland a tecnologia de tratamento 

secundário empregada, conforme apresentado no Quadro 2. 
 

Quadro 2: Inventário de projetos de WC da Rotária do Brasil - continua 

Ano 
      

Tipo 
Localização 

População 

Equivalente 

Arranjo 

tecnológico de 

tratamento 

2017 
Loja, esgoto 

doméstico 
Florianópolis 51 

Tanque Séptico  - 

WCFV 

2016 Pousada rural Urubici 72 
Tanque Séptico  - 

WCFV 

2015 Casa 
Balneário 

Camboriú 
10 

Tanque Séptico  - 

WCFV 

2015 

Terminal 

Portuário, 

esgoto 

doméstico 

São 

Francisco do 

Sul 

219 
RAC - WCFV 

aerado 

2014 
Centro 

comercial 
Florianópolis 219 

Lodos Ativados em 

Batelada com 

WCFV aerado, 

reuso 

2013 
Loja, esgoto 

doméstico 
Florianópolis 50 

Tanque Séptico  - 

WCFV 

2012 
Loja, esgoto 

doméstico 
Florianópolis 31 

Tanque Séptico  - 

WCFV 

2012 

Indústria, 

esgoto 

doméstico 

Palhoça 130 RAC - WCFV 

2011 Escritório Florianópolis 40 
Tanque Séptico  - 

WCFV 



44 

 

Ano 
      

Tipo 
Localização 

População 

Equivalente 

Arranjo 

tecnológico de 

tratamento 

2010 

Indústria, 

esgoto 

doméstico 

Joinville 750 RAC - WCFV 

2010 

Indústria, 

esgoto 

doméstico 

Joinville 300 
Tanque Séptico  - 

WCFV 

2010 

Empresa, 

esgoto 

doméstico 

Florianópolis 65 
Tanque Séptico  - 

WCFV 

2010 
Empresa, 

águas cinzas 
Florianópolis 65 

Caixa de gordura-

VFCV 

2007 Condomínio Garopaba 130 
Tanque Séptico  - 

WCFV 

2007 Condomínio 
Governador 

Celso Ramos 
13 

Tanque Séptico  - 

WCFV 

2007 Restaurante 
Governador 

Celso Ramos 
10 

Tanque Séptico  - 

WCFV 

2007 Casa Florianópolis 5 
Tanque Séptico  - 

WCFV 

2007 
Condomínio 

familiar 
Florianópolis 12 

Lodos ativados em 

batelada -VFCV 

2006 Casa Florianópolis 5 
Tanque Séptico  - 

WCFV 

2006 Condomínio Palhoça 2335 RAC - WCFV 

2006 Pousada Florianópolis 100 
Tanque Séptico  - 

WCFV 

2005 Casa Florianópolis 5 
Tanque Séptico  - 

WCFV 

2004 Casa Florianópolis 6 
Tanque Séptico  - 

WCFV 

 

 

3.1 SISTEMAS AVALIADOS 

 

O desenvolvimento desta pesquisa deu-se por meio da 

interpretação de dados de vazão e análises físico-químicas fornecidos pela 

empresa Rotária do Brasil. Estas atividades foram realizadas em quatro 

ETEs, duas implantadas em centros comerciais em Florianópolis/SC, uma 

Quadro 2 - continuação  
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em um terminal portuário em São Francisco do Sul/SC e a última em uma 

indústria em Joinville/SC.  

Todos os sistemas foram construídos e são operados pela empresa 

Rotária do Brasil, e são constituídos por um pré-tratamento seguido de 

um tratamento biológico por meio de WCFV. As informações gerais dos 

sistemas estão apresentadas no Quadro 3.  

 
Quadro 3: Informações gerais sobre os sistemas em estudo. 

Sistema Local 
Tipo de 

Empreendimento 

Tipo de 

efluente  

Composição 

do sistema 

1 Florianópolis 
Loja de produtos 

esportivos 

Efluente 

doméstico 

TS seguido de 

WCFV-MFS  

2 Florianópolis 
Loja de matérias 

de construção 

Efluente 

doméstico 

TS seguido de 

WCFV-MFS 

3 

São 

Francisco do 

Sul 

Terminal 

Marítimo 

Efluente 

doméstico 

RAC seguido 

WCFV aerado  

4 Joinville 
Indústria de 

filtros 

Efluente 

doméstico 

TS seguido de 

WCFV-MFS  

 

3.1.1  Sistema 1 
 

O sistema está localizado no município de Florianópolis, dentro do 

terreno de uma loja de produtos esportivos. A quantidade de contribuintes 

foi estimada a partir da quantidade de contribuintes e a contribuição 

específica pela norma NBR 13.969 (ABNT, 1997). Foi adotado uma 

população equivalente de 31 pessoas.  

A ETE é composta por um tanque séptico que recebe por meio da 

gravidade o efluente da loja. Depois, o efluente segue para uma estação 

elevatória (EE) e na sequência é bombeado em pulsos para o WCFV. O 

efluente tratado no wetland é conduzido para uma EE, onde é aplicado o 

cloreto férrico logo após a saída desta etapa, seguindo para um tanque de 

precipitação (TP). Após, o efluente segue para um tanque de contato (TC) 

onde é dosado hipoclorito de sódio, sendo então lançado na rede de 

drenagem pluvial.  

A alimentação de esgoto no sistema wetland é realizada por duas 

bombas, que são acionadas alternadamente em 8 ciclos programados por 
dia. Cada ciclo é composto por um período de 0,5 h em que o wetland 

pode ser alimentado de esgoto, se a EE estiver em nível de trabalho, e 2,5 

h de descanso. Porém, quando a elevatória está em nível de alarme, ou 

seja, maior do que o nível máximo de trabalho, o wetland pode ser 
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alimentado durante este período de descanso. Além disso, se durante o 

período de alimentação a EE estiver com nível inferior o wetland não é 

alimentado.  

O WCFV é dividido em quatro quadrantes, a alimentação ocorre 

em dois quadrantes, sendo alternado a cada 30 dias, ou conforme a 

necessidade operacional, pelos técnicos da empresa. O fluxograma do 

sistema 1 é apresentado na Figura 5.  

 
Figura 5: Fluxograma do sistema 1. 

 
 

O WCFV foi construído em 2012, possui área superficial de 35,91 

m² com 0,80 m de profundidade. O sistema é preenchido no fundo com 

0,20 m de brita de drenagem, 0,50 m de areia grossa lavada no meio 

filtrante e 0,10 m de brita na área de distribuição. Além disso, possui 

aproximadamente 0,30 m de fundo saturado. O wetland é plantado com a 

macrófita Cyperus papiros nano e é isolado do solo com uma manta 

PEAD de 0,8 mm. Os parâmetros de projetos adotados são apresentados 

na Tabela 2. 

 
Tabela 2: Parâmetros de projeto adotados para o wetland do Sistema 1. 

Parâmetro      Valor Unidade 

DBO5 0,91 kg/d 

DQO 1,678 kg/d 

Ntotal 0,24 kg/d 

Vazão Diária 4,88 m³/d 

Carga orgânica aplicada 25 g DBO/m².d 
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Na Figura 6 apresenta-se uma foto da estação de tratamento de 

esgotos, constituída pelo TS, WCFV, TP e TC em estudo.  

 
Figura 6: Foto do sistema 1. 

 
 

No mês de março de 2018 foi realizada uma reforma no sistema. 

Os seguintes procedimentos foram realizados: 

 Retirada de 0,30 m do meio filtrante; 

 Replantio da macrófita com nome popular de papirus; 

 Construção da mureta de contenção do wetland. 

Essas melhorias foram realizadas para prevenir a colmatação do 

sistema. Sem o muro de contenção, em dias de chuva a água superficial 

arrastava os sólidos presentes no entorno do sistema para dentro do 

wetland.  

 

3.1.2  Sistema 2 

 

O sistema 2 é localizado no bairro Monte Verde, no município de 

Florianópolis/SC, para atender o efluente gerado em uma loja de materiais 
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de construção. O sistema foi dimensionado para atender uma população 

equivalente de 50 pessoas.  

O sistema é composto por tratamento preliminar através de tanque 

séptico. Deste, o efluente segue para a elevatória de onde é bombeado 

intermitentemente para o wetland. Após, o efluente tratado segue para 

uma elevatória, o cloreto férrico é dosado logo após a saída da elevatória 

e segue então para o tanque de precipitação. Na sequência, no tanque de 

contato é efetuada a cloração do efluente com uma solução de hipoclorito 

de sódio a 12%. Por fim, o efluente tratado infiltra o solo, através de um 

sumidouro.  

A alimentação de esgoto no sistema wetland é realizada por duas 

bombas, que são acionadas alternadamente em 6 ciclos programados por 

dia. Cada ciclo é composto por um período de 0,5 h em que o wetland 

pode ser alimentado de esgoto, se a EE estiver em nível de trabalho, e 3,5 

h de descanso. 

O WCFV é dividido em quatro quadrantes, a alimentação ocorre 

em dois quadrantes, sendo alternado a cada 30 dias, ou conforme a 

necessidade operacional, pelos técnicos da empresa. Na Figura 7 

apresenta-se o fluxograma da estação. 

 
Figura 7: Fluxograma do sistema 2. 

 
 

O WCFV-MFS foi construído em 2013, possui área superficial de 

54,57 m². A macrófita utilizada é a Cyperus papiros nano e é isolado do 

solo com uma manta de PEAD de 0,8 mm. A altura do leito é de 0,80 m, 

sendo que a camada do fundo é constituída de 0,20 m de brita de 
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drenagem, o meio filtrante de 0,50 m de areia grossa lavada, e 0,10 de 

brita na área de distribuição de esgotos.  Os parâmetros adotados no 

projeto executivo do sistema estão apresentados na Tabela 3. 
 

Tabela 3: Parâmetros de projeto adotados para o wetland do Sistema 2. 

Parâmetro Valor Unidade 

DBO5 1,49 kg/d 

DQO 2,75 kg/d 

Ntotal 0,40 kg/d 

Vazão Diária 8,00 m³/d 

Carga orgânica aplicada 27 g DBO/m².d 

 
Na Figura 8 apresenta-se uma foto da estação de tratamento de 

esgotos, constituída pelo TS, WCFV, TP e TC em estudo.  

 
Figura 8: Foto do sistema 2. 

 
 

3.1.3 Sistema 3 

 

Esse sistema é localizado no município de São Francisco do 
Sul/SC e é destinado para tratar o efluente sanitário gerado em um 

terminal marítimo. O sistema foi projetado para atender uma população 

equivalente de 219 pessoas.  

O sistema de tratamento é composto de tratamento primário e 

secundário. O tratamento primário é do tipo anaeróbio e é realizado por 
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um reator compartimentado (RAC). Já o tratamento secundário é do tipo 

aeróbio, e é realizado pelo wetland construído de fluxo vertical aerado. 

O RAC é composto por três câmaras, a primeira serve basicamente 

como um decantador, então o efluente segue para as câmaras sucessivas 

com fluxo ascendente. Como efeito do tratamento primário 

considera-se uma eficiência de remoção de carga orgânica de 50%. A 

última câmara possui uma bomba, a qual alimenta o wetland de forma 

intermitente, em 12 ciclos por dia.   

No wetland aerado, o oxigênio, fornecido através de um soprador 

de ar, é distribuído em todo o fundo do reator enquanto o esgoto a ser 

tratado é distribuído na parte superior, sendo o fluxo do ar ascendente e o 

fluxo de efluente a tratar descendente. Além disso, o soprador funciona 

durante 20 h por dia. O filtro é dividido em 2 zonas cuja alimentação é 

realizada alternadamente pelas bombas.  

Após o tratamento biológico, o efluente tratado segue para uma 

EE, onde é dosado o cloreto férrico na saída, e então segue para o tanque 

de precipitação. Em seguida, é dosado hipoclorito de sódio, através de 

uma bomba dosadora, no tanque de contato. Por fim, o efluente tratado 

segue para a rede de drenagem. Na Figura 9 é apresentado o fluxograma 

da estação. 

 
Figura 9: Fluxograma do sistema 3. 

 
 

O sistema de tratamento foi construído em 2015, possui área 

superficial de 63 m² e a macrófita utilizada é a Cyperus papiros nano. O 
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wetland possui uma profundidade útil de 0,80 m, preenchido com brita 

3/4, e mais 0,20 m de borda livre. O wetland foi construído em tanque de 

concreto, impermeabilizado com uma manta de PEAD. Os parâmetros 

adotados no projeto executivo do sistema estão apresentados na Tabela 4. 
 

Tabela 4: Parâmetros de projeto adotados para o wetland do Sistema 3. 

Parâmetro Valor Unidade 

DBO5 6,66 kg/d 

DQO 24,09 kg/d 

Ntotal 2,19 kg/d 

Vazão Diária 35,04 m³/d 

Carga orgânica aplicada 106 g DBO/m².d 

 

Na Figura 10 apresenta-se uma foto da estação de tratamento de 

esgotos, constituída pelo RAC, WCFV aerado, TP e TC em estudo.  

 
Figura 10: Foto do sistema 3. 

 
 

3.1.4 Sistema 4  
 

O sistema 4 é localizado no município de Joinville/SC e é 

destinado para tratar o efluente sanitário gerado em uma indústria de 

filtros. O sistema foi projetado para atender uma população de 300 
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funcionários, com contribuição média de esgoto de 70 L/pessoa, 

totalizando uma vazão de 21 m³/d.  

Por se tratar de esgotos sanitários provenientes de indústria, a 

contribuição de DBO (carga orgânica) é equivalente a 30% da 

contribuição média padrão de 54 g/hab.dia. Este dado é baseado na norma 

NBR 7229 (ABNT, 1993). 

O sistema é composto por tratamento preliminar através de tanque 

séptico. Deste, o efluente segue para a elevatória de onde é bombeado 

intermitentemente para o wetland, em 8 pulsos por dia. Após, o efluente 

tratado segue para uma elevatória, o cloreto férrico é dosado logo após a 

saída da elevatória e segue então para o tanque de precipitação. Na 

sequência, o efluente é desinfetado através de radiação ultravioleta (UV). 

Por fim, o efluente tratado é conduzido para a drenagem pluvial. Na 

Figura 11 apresenta-se o fluxograma da estação. 

 
Figura 11: Fluxograma do sistema 4. 

 
 

O WCFC foi construído em 2010, possui área superficial de 162 

m². A macrófita utilizada é a Cyperus papiros nano e o filtro é 

impermeabilizado com uma manta de PEAD. O wetland possui uma 

profundidade de 1 m, sendo 0,20 m de borda livre, 0,10 m de brita de 

distribuição, 0,60 m de areia grossa lavada e 0,10 m brita de drenagem.  
Os parâmetros adotados no projeto executivo do sistema estão 

apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5: Parâmetros de projeto adotados para o wetland do Sistema 4. 

Parâmetro Valor Unidade 

DBO5 2,43 kg/d 

DQO 8,12 kg/d 

Ntotal 2,40 kg/d 

Vazão Diária 21,0 m³/d 

Carga orgânica aplicada 15 g DBO/m².d 

 

Na Figura 12 apresenta-se uma foto da estação de tratamento de 

esgotos, constituída pelo TS, WCFV, TP e desinfecção UV em estudo.  
 

Figura 12: Foto do sistema 4. 

 

 

3.2 AQUISIÇÃO DE DADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS  

 
Todos os sistemas são automatizados e controlados on-line com o 

programa SCADAweb® (Supervisory Control And Data Acquisition) 

(Figura 13). O programa fornece informações de quando as bombas de 

recalque, dosadoras e sopradores estão ligados/desligados. Os dados dos 
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horários de acionamento das bombas foram passados para uma planilha 

eletrônica e assim obteve-se o tempo de funcionamento diário das bombas 

de recalque de esgoto bruto. Junto com a informação da vazão recalcada 

por hora pela bomba, calculou-se a vazão diária de entrada em cada 

sistema. O período de coleta de dados de vazão foi de fevereiro a maio de 

2018.  

 
Figura 13: Exemplo do controle on-line pelo sistema SCADAweb®. 

 
Fonte: Figura adaptada de Trein et al. (2015). 

 

Os dados qualitativos foram coletados dos relatórios de ensaios, 

realizados por laboratórios credenciados, do banco de informações da 

empresa. A frequência de análise laboratorial do afluente e do efluente 

tratado variam de sistema para sistema, conforme a necessidade do 

empreendimento. Nos sistemas 1 e 2 os ensaios laboratoriais são 

realizados semestralmente, para a análise de dados qualitativos nesse 

estudo foram avaliados 7 laudos de 2014 a 2017. Para a análise do sistema 

3 foram utilizados 3 laudos laboratoriais realizados em 2017. Por fim, no 

sistema 4 os ensaios são realizados mensalmente, para o presente estudo 

foram utilizados 64 laudos laboratoriais feitos entre 2012 e 2018.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 AVALIAÇÃO QUANTITATIVA 

 

4.1.1Sistema 1 
 

Na Figura 15 estão apresentadas as vazões diárias do sistema 1 

durante o período de monitoramento compreendido entre 1 de fevereiro e 

15 de maio de 2018. Ocorreu períodos que o sistema de telemetria parou 

de comunicar por algumas horas, devido à falta de sinal da companhia 

telefônica, por isso houve registros de eventos extremos de bombeamento, 

os quais foram desconsiderados nos cálculos. Através dos dados diários 

pode-se calcular a vazão média do sistema (7,80 m³/d). A vazão se 

mantém a maior parte do tempo acima da vazão de projeto, de 4,88 

m³/d. 

A vazão média de operação das bombas é de 8,7 m³/h quando as 

bombas B1 e B2 trabalham alternadamente, e 11,31 m³/h quando as duas 

bombas trabalham juntas. 

A partir da vazão afluente considerando as áreas superficiais de 2 

quadrantes (17,95 m²) é possível inferir a taxa hidráulica (TH), conforme 

a Figura 14. 
 

Figura 14: Gráfico tipo box plot, destacando a mediana e valores referentes à 

25– 75% da taxa hidráulica aplicada no WCFV do sistema 1, considerando a 

alimentação de 2 quadrantes.  
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Figura 15: Vazão afluente do WCFV do sistema 1 durante o período de monitoramento compreendido entre os meses de fevereiro 

e maio de 2018. 
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Para a construção do gráfico referente a Figura 14, foram excluídos 

os pontos discrepantes. Dentre os valores referentes a TH aplicada nesse 

sistema, a mediana foi de 376 mm/d. Analisando os dados percebe-se que 

75% dos dados referentes a TH foram menores que 551 mm/d. Ressalta-

se que a faixa recomendada para TH é de 50 a 300 mm/d. Entretanto, para 

calcular a TH desse sistema usou-se apenas a metade da área do sistema, 

pois operacionalmente ele é alimentado em quadrantes alternantes, por 

isso o valor de TH foi superior ao recomendado.  

 

4.1.2 Sistema 2 

 

Na Figura 17 estão apresentadas as vazões diárias do sistema 2 

durante o período de monitoramento, compreendido entre 16 de fevereiro 

e 15 de maio de 2018 e a vazão de projeto (8,0 m³/d). Através dos dados 

diários pode-se calcular a vazão média do sistema (4,16 m³/d).  

A vazão média de operação das bombas foi de 8,7 m³/h quando as 

bombas B1 e B2 trabalham alternadamente, e 11,31 m³/h quando as duas 

bombas trabalham juntas. Durante o período monitorado não houve 

nenhum momento em que as bombas trabalharam juntas, ou seja, a 

elevatório de esgoto bruto nunca entrou em alarme. A partir da vazão 

afluente considerando as áreas superficiais de 2 quadrantes (27,28 m²) é 

possível inferir a taxa hidráulica, conforme a Figura 16. 
 

Figura 16: Gráfico tipo box plot, destacando a mediana e valores referentes à 25– 

75% da taxa hidráulica aplicada no WCFV do sistema 2. 
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Figura 17: Vazão afluente do WCFV do sistema 2 durante o período de monitoramento compreendido entre os meses de fevereiro 

e maio de 2018. 
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Para a construção do gráfico referente a Figura 16, foram 

excluídos os pontos discrepantes. Analisando o gráfico referente a Figura 

15, a mediana foi de 179 mm/d. Percebe-se que 75% dos dados referentes 

a TH foram menores que 215 mm/d, dentro da faixa recomendada na 

literatura (50 a 300 mm/d).  

 

4.1.3 Sistema 3 
 

Na Figura 19 estão apresentadas as vazões diárias do sistema 3 

durante o período de monitoramento, compreendido entre 2 de fevereiro 

e 19 de maio de 2018 e a vazão de projeto (35 m³/d). Através dos dados 

diários pode-se calcular a vazão média do sistema (16,33 m³/d).  

A vazão média de operação das bombas foi de 11,99 m³/h quando 

as bombas B1 e B2 trabalham alternadamente.  

A partir da vazão afluente considerando a área superficial total (63 

m²) do wetland aerado é possível inferir a taxa hidráulica, conforme a 

Figura 18. 

 
Figura 18: Gráfico tipo box plot, destacando a mediana e valores referentes à 25– 

75% da taxa hidráulica aplicada no WCFV do sistema, considerando a 

alimentação diária dos 2 quadrantes.  
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Figura 19: Vazão afluente do WCFV do sistema 3 durante o período de monitoramento compreendido entre os meses de fevereiro 

e maio de 2018. 
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Para a construção do gráfico referente a Figura 18, foram excluídos 

os pontos discrepantes. Analisando o gráfico referente a Figura 18, a 

mediana foi de 179 mm/d e que 75% dos dados referentes a TH foram 

menores que 247 mm/d.  

 

4.1.4 Sistema 4 

 

Na Figura 21 estão apresentadas as vazões diárias do sistema 4 

durante o período de monitoramento, compreendido entre 4 de fevereiro 

e 30 de abril de 2018 e a vazão de projeto (21 m³/d). Através dos dados 

diários pode-se calcular a vazão média do sistema (3,25 m³/d).  

A vazão média de operação das bombas foi de 11,49 m³/h quando 

as bombas B1 e B2 trabalham alternadamente, e 16,24 m³/h quando as 

duas bombas trabalham juntas. Durante o período monitorado não houve 

nenhum momento em que as bombas trabalharam juntas, ou seja, a 

elevatória de esgoto bruto nunca entrou em alarme.  

A partir da vazão afluente considerando as áreas superficiais de 2 

quadrantes (81 m²) é possível inferir a taxa hidráulica, conforme a Figura 

20. 

 
Figura 20: Gráfico tipo box plot, destacando a mediana e valores referentes à 25– 

75% da taxa hidráulica aplicada no WCFV do sistema 4, considerando a 

alimentação de 2 quadrantes.  
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Figura 21: Vazão afluente do WCFV do sistema 4 durante o período de monitoramento compreendido entre os meses de fevereiro 

e abril de 2018. 
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Para a construção do gráfico referente a Figura 20, foram excluídos 

os pontos discrepantes. Analisando o gráfico referente a Figura 20, a 

mediana foi de 37,5 mm/d. Percebe-se que 75% dos dados referentes a 

TH foram menores que 75,5 mm/d, dentro da faixa de valores 

recomendada na literatura. Observa-se no Gráfico 4 que a vazão diária, 

durante o período de monitoramento, nunca superou a vazão de projeto.  

 

4.2 AVALIAÇÃO QUALITATIVA 

 

Evidenciando as características específicas de cada sistema, o 

sistema 1 apresenta uma característica de afluente oriundo das instalações 

sanitárias e de uma pequena praça de alimentação de uma loja de produtos 

esportivos; o sistema 2 e 4 possuem afluentes oriundos de instalações 

sanitárias e de refeitório de uma loja de materiais de construção e de uma 

indústria de filtros, respectivamente. Além do mais, o afluente do sistema 

3 é oriundo de instalações sanitárias, refeitório e da água residual 

proveniente da lavação de containers.  

Na Tabela 6 são apresentadas as características da qualidade físico-

química dos respectivos esgotos brutos. Destaca-se que apesar de se tratar 

de esgoto sanitário em todos os sistemas, a concentração de matéria 

orgânica, representada pelos parâmetros DBO5 e DQO, no esgoto bruto é 

muito variável entre os sistemas.   

A relação DQO/DBO dos afluentes foi de 2, 2,6, 2,7 e 3,1 nos 

sistemas 1, 2, 3 e 4 respectivamente. Através dessa relação pode-se inferir 

sobre a biodegradabilidade dos despejos e do método de tratamento a ser 

empregado. A relação DQO/DBO < 2,5 indica que a fração biodegradável 

é elevada e é indicado o tratamento biológico. Por outro lado, DQO/DBO 

entre 2,5 e 3,5 indica que a fração biodegradável não é elevada e deve-se 

avaliar a viabilidade do tratamento biológico (VON SPERLING, 2005). 

Entretanto, observa-se pelos dados de eficiência apresentados na Tabela 

7 e 8 que mesmo com essa relação elevada, o tratamento biológico foi 

eficiente.  
 

Tabela 6: Características físico-químicas do esgoto bruto nos sistemas. 

Parâmetro Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4 

DBO5 211 ± 118 187 ± 102 428 ± 173 50 ± 37 

DQO 435 ± 199 495 ± 166 1159 ± 408 153 ± 70 

N-NH4
+ 198 ± 61 184 ± 61 - - 

P-PO4
3- 16 ± 6 13 ± 7 - - 

PT - - 34 ± 20 11 ± 9 

pH 7,87 ± 0,60 7,58 ± 0,36 7,17 ± 0,27 - 
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Tabela 7: Comparativo em termos de qualidade dos efluentes dos sistemas 1 e 2 com as legislações Federal e Estadual. 

Parâmetro 

Sistema 1 Sistema 2 

Resolução 

Conama 430 

(BRASIL, 2011) 

Lei n 14675/2009 

(SANTA 

CATARINA, 2009) 

Eficiência 

de remoção 

(%) 

Concentração 

(mg/L) 

Eficiência 

de remoção 

(%) 

Concentração 

(mg/L) 
VMP* VMP* 

DBO5 77 47 86 26 

120 mg/L ou 

eficiência de 

remoção de 60% 

60 mg/L ou eficiência 

de remoção de 80 % 

DQO 69 133 87 82 -  - 

N-NH4
+ 45 105 69 57 - - 

P-PO4
3- 27 11 42 8 - - 

pH - 7,20 - 6,93 5 – 9 6 – 9 

*VMP (Valor Máximo Permitido). 
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Tabela 8: Comparativo em termos de qualidade dos efluentes dos sistemas 3 e 4 com as legislações Federal e Estadual. 

Parâmetro 

Sistema 3 Sistema 4 

Resolução 

Conama 430 

(BRASIL, 2011) 

Lei n 14675/2009 

(SANTA 

CATARINA, 2009) 

Eficiência 

de remoção 

(%) 

Concentração 

(mg/L) 

Eficiência 

de 

remoção 

(%) 

Concentração 

(mg/L) 
VMP* VMP* 

DBO5 99 5 76 11 

120 mg/L ou 

eficiência de 

remoção de 60% 

60 mg/L ou eficiência 

de remoção de 80% 

DQO 97 29 67 49 - - 

PT 76 9 63 4 - 
4 mg/L ou eficiência de 

remoção de 75%** 

pH - 6 - 6,62 5 – 9 6 – 9 

* VMP (Valor Máximo Permitido)  

** Pertinente para lançamentos de efluentes em trechos de lagoas, lagunas e estuários. 
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4.2.1 Matéria orgânica  

 

4.2.2 DBO 
 

Os gráficos apresentados nas Figuras 22 e 23 exibem as variações 

das concentrações de DBO na entrada e saída nos quatro sistemas 

estudados. Ressalta-se que todos os sistemas tratam esgoto sanitário, 

porém apresentam diferentes concentrações, as quais variam de 720 a 2 

mg/L na entrada. Por outro lado, as concentrações na saída possuem uma 

menor variação, de 1,7 a 72 mg/L. 

De acordo com a Tabela 1, a faixa típica de concentração de DBO 

para esgoto sanitário bruto é de 250 a 400 mg/L. Entretanto, de acordo 

com os resultados obtidos, essa variação se mostrou muito mais ampla.   

Pode-se observar que o sistema 3 apresenta as maiores 

concentrações de DBO na entrada, porém após uma eficiência média de 

remoção de 99%, apresenta as menores concentrações para este parâmetro 

na saída.  

 
Figura 22 - Gráfico tipo box plot, destacando a mediana, média e valores 

referentes a 25– 75% da concentração de DBO na entrada dos sistemas. 
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Figura 23 - Gráfico tipo box plot, destacando a mediana, média e valores 

referentes a 25– 75% da concentração de DBO na saída dos sistemas. 

 
 

4.2.3 DQO 

 

Os gráficos apresentados nas Figuras 24 e 25 exibem as variações 

das concentrações de DQO na entrada e saída nos quatro sistemas 

estudados. De acordo com a Tabela 1, a faixa típica de concentração de 

DQO no esgoto bruto sanitário é de 450 a 800 mg/L. Conforme os 

resultados apresentados nesse estudo, a concentração de DQO na entrada 

dos quatro sistemas variou de 1725 a 30 mg/L.  

Os dados obtidos na saída dos tratamentos mostram que a variação 

de DQO foi de 16 a 191 mg/L, menor do que a variação de entrada.  
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Figura 24 - Gráfico tipo box plot, destacando a mediana, média e valores 

referentes a 25– 75% da concentração de DQO na entrada dos sistemas. 

 
 

 
Figura 25 - Gráfico tipo box plot, destacando a mediana, média e valores 

referentes a 25– 75% da concentração de DQO na saída dos sistemas. 
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4.2.4 Fosfato 

 

Os gráficos apresentados nas Figuras 26 e 27 exibem as variações 

das concentrações de fosfato na entrada e saída nos sistemas 1 e 2. De 

acordo com a Tabela 1, a faixa típica de concentração de fósforo no esgoto 

bruto sanitário é de 4 a 15 mg/L, porém não apresenta valores típicos para 

fosfato, quando o efluente está clarificado a concentração de fosfato é 

praticamente a mesma de fósforo. Conforme os resultados apresentados 

nesse estudo, a concentração de fosfato na entrada dos dois sistemas 

variou de 7,31 a 28,60 mg/L.  

Os dados obtidos na saída dos tratamentos mostram que a variação 

de fosfato foi de 1,38 a 21,30 mg/L.  

 
Figura 26 - Gráfico tipo box plot, destacando a mediana, média e valores 

referentes a 25– 75% da concentração de Fosfato na entrada dos sistemas 1 e 2. 
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Figura 27 - Gráfico tipo box plot, destacando a mediana, média e valores 

referentes a 25– 75% da concentração de Fosfato na saída dos sistemas 1 e 2. 

 

4.2.5 Fósforo  

 

Os gráficos apresentados nas Figuras 28 e 29 exibem as variações 

das concentrações de fósforo na entrada e saída nos sistemas 3 e 4. A 

remoção de fósforo é importante nesses sistemas pois como estão em 

região de estuário, a norma impõe a concentração de 4 mg/L na saída do 

tratamento ou a eficiência de remoção de 75%.  

De acordo com a Tabela 1, a faixa típica de concentração de 

fósforo no esgoto bruto sanitário é de 4 a 15 mg/L. Conforme os 

resultados apresentados nesse estudo, a concentração de fósforo na 

entrada dos dois sistemas variou de 0,1 a 60 mg/L.  

Os dados obtidos na saída dos tratamentos mostram que a variação 

de fósforo foi de 0,1 a 31 mg/L, menor do que a variação de entrada.  
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Figura 28 - Gráfico tipo box plot, destacando a mediana, média e valores 

referentes a 25– 75% da concentração de Fósforo na entrada dos sistemas 3 e 4. 

 

 
Figura 29 - Gráfico tipo box plot, destacando a mediana, média e valores 

referentes a 25– 75% da concentração de Fósforo na saída dos sistemas 3 e 4. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Com base no monitoramento das vazões e análises físico-químicas, 

ao longo do primeiro semestre de 2018, de quatro sistemas de tratamento 

local de esgotos, compostos por tratamento primário seguido de wetland 

construído de fluxo vertical, pode-se concluir: 

 

 Sistema 1 – TS seguido de WCFV 

 
Destaca-se as seguintes conclusões sobre o sistema de tratamento 

de esgotos composto por TS seguido de WCFV em operação a 6 anos, 

recebendo esgotos de banheiros e refeitório de uma loja de artigos 

esportivos: 

- Durante o período de monitoramento, o wetland recebeu em 

média uma vazão afluente de 7,80 m³/d e uma taxa hidráulica mediana de 

401 mm/d, trabalhando sempre com alternância de 2 quadrantes (15,95 

m²); 

- A taxa hidráulica mediana calculada está fora da faixa 

recomendada na literatura (50 a 300 mm/d). 

- A vazão diária afluente do wetland foi superior à vazão de projeto 

(4,88 m³/d) na maior parte das medições;  

- O sistema apresentou eficiência média de remoção em termos de 

concentração de 77% para DBO, 69% para DQO, 45% para N-NH4
+ e 

27% para P-PO4
3-. 

- A maior parte das concentrações de DBO de entrada variaram 

entre 94 e 295 mg/L, já na saída a variação de concentração apresentou 

uma menor amplitude, de 40 a 54 mg/L, estando em conformidade com a 

legislação estadual para lançamento de efluentes (VMP = 60 mg/L).  

 

 Sistema 2 – TS seguido de WCFV 

 
Destaca-se as seguintes conclusões sobre o sistema de tratamento 

de esgotos composto por TS seguido de WCFV em operação a 5 anos, 

recebendo esgotos de banheiros e refeitório de uma loja de materiais de 

construção: 

- Durante o período de monitoramento, o wetland recebeu em 
média uma vazão afluente de 4,16 m³/d e uma taxa hidráulica mediana de 

179 mm/d, trabalhando sempre com alternância de 2 quadrantes (27,28 

m²); 
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- A taxa hidráulica mediana apresentou valor dentro da faixa 

recomendada na literatura (50 a 300 mm/d). 

- A vazão diária afluente do wetland foi superior à vazão de projeto 

(8,0 m³/d) apenas 6 vezes, durante o período de medição;   

- O sistema apresentou eficiência média de remoção em termos de 

concentração de 86% para DBO, 87% para DQO, 69% para N-NH4
+ e 

42% para P-PO4
3-. 

-  As concentrações de DBO de entrada variaram principalmente 

de 103 e 264 mg/L, já na saída a variação de concentração apresentou 

uma menor amplitude, de 13 a 35 mg/L, estando em conformidade com a 

legislação estadual para lançamento de efluentes (VMP = 60 mg/L).  

 

 Sistema 3 – RAC seguido de WCFV aerado 

 
Destaca-se as seguintes conclusões sobre o sistema de tratamento 

de esgotos composto por RAC seguido de WCFV aerado em operação a 

3 anos, recebendo esgotos de banheiros, refeitório e água oriunda da 

lavação de containers de um terminal portuário: 

- Durante o período de monitoramento, o wetland recebeu em 

média uma vazão afluente de 16,33 m³/d e uma taxa hidráulica mediana 

de 179 mm/d, considerando a área total do wetland (63 m²). Por se tratar 

de um sistema aerado, não há comparação da taxa hidráulica do sistema 

com a literatura.  

- A vazão diária afluente do wetland foi superior à vazão de projeto 

(35 m³/d) apenas 8 vezes, durante o período de medição;   

- O sistema apresentou eficiência média de remoção em termos de 

concentração de 99% para DBO, 97% para DQO e 76% para PT. 

-  As concentrações de DBO de entrada variaram principalmente 

de 319 a 470 mg/L, apresentando as maiores concentrações comparadas 

aos outros sistemas. Na saída a variação de concentração apresentou uma 

menor amplitude, de 5 a 6,10 mg/L, estando em conformidade com a 

legislação estadual para lançamento de efluentes (VMP = 60 mg/L).  

- Apesar do efluente bruto apresentar as maiores concentrações de 

matéria orgânica na entrada do tratamento, esse sistema apresentou as 

menores concentrações de saída desse parâmetro. A alta eficiência de 

remoção é devida a dois fatores: o sistema possui um pré-tratamento mais 

eficiente (RAC), quando comparado ao TS, e além disso o wetland é 

alimentado com ar durante a maior parte do dia, aumentando a degradação 

da matéria orgânica.  
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 Sistema 4 – TS seguido de WCFV 

 

Destaca-se as seguintes conclusões sobre o sistema de tratamento 

de esgotos composto por TS seguido de WCFV em operação a 8 anos, 

recebendo esgotos de banheiros e refeitório de uma indústria de filtros: 

- Durante o período de monitoramento, o wetland recebeu em 

média uma vazão afluente de 3,25 m³/d e uma taxa hidráulica mediana de 

37,5 mm/d, trabalhando sempre com alternância de 2 quadrantes (81 

m²); 

- A taxa hidráulica mediana apresentou valor abaixo da faixa 

recomendada na literatura (50 a 300 mm/d). 

- A vazão diária afluente do wetland foi inferior à vazão de projeto 

em todas as medições durante o período de monitorado;   

- O sistema apresentou eficiência média de remoção em termos de 

concentração de 76% para DBO, 67% para DQO e 63% para PT. 

- O sistema apresentou as menores concentrações de DBO na 

entrada, variando principalmente entre 18 e 74 mg/L. Na saída a variação 

de concentração apresentou uma menor amplitude, de 2 a 17 mg/L, 

estando em conformidade com a legislação estadual para lançamento de 

efluentes (VMP = 60 mg/L). 

 

 Considerando os quatro sistemas 

 

- Apesar da grande variação da vazão e da concentração de matéria 

orgânica no esgoto bruto, os sistemas apresentaram elevados 

desempenhos de remoção e tornaram o efluente final apto para 

lançamento conforme as prerrogativas da resolução CONAMA 430/2011 

e Lei Estadual de SC 14.675/2009. 

- Os sistemas wetlands mostraram-se com uma alternativa eficiente 

para o tratamento de esgotos descentralizado no lote, fornecendo elevados 

níveis de remoção de poluentes associado à simplicidade de operação e 

manutenção.  
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