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RESUMO
MORAIS, Claudir José. Influência da Profundidade do Meio Suporte em Wetlands
Construídos de Fluxo Vertical Ascendente Plantados com Capim Vetiver. 94 f.
Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia
Ambiental. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2019.
Wetlands construídos (WC) são uma importante opção no tratamento de esgotos
sanitários que entretanto carecem de otimização da área ocupada a fim de atender
com eficiência o tratamento proposto. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência
da profundidade do meio suporte de wetlands construídos de fluxo subsuperficial
vertical com escoamento ascendente no tratamento de esgotos sanitários a partir da
fase inicial do tratamento. O experimento é composto por três wetlands (WC 1, WC 2
e WC 3) em escala piloto cada um com área superficial de 0,22 m² e diferente
profundidade (0,45 m; 0,73 e 1,60 m) de meio suporte composto de fragmentos de
blocos cerâmicos. Mudas de capim vetiver foram plantadas nos sistemas com
densidade de 23 plantas m-2. Os sistemas foram avaliados por metodologias clássicas
com determinação da temperatura, pH, turbidez (UNT), oxigênio dissolvido (OD),
potencial de oxirredução (POR), demanda química de oxigênio (DQO), demanda
bioquímica de oxigênio (DBO); nitrogênio total Kjeldahl (NTK), nitrogênio amoniacal
(N amon), nitrito (NO2-), nitrato (NO3- ) e fósforo total (P) em amostras do afluente e do
efluente durante 152 dias (maio de 2018 a outubro de 2018). A composição elementar
do material do bloco cerâmico (Si, O, Al, Ca, C e outros) associada às características
da superfície irregular (sulcos, grânulos, porosidades e resistência) proporcionam
propriedades de interesse no tratamento dos esgotos. O pH tanto do afluente quanto
do efluente não sofreu influência das profundidades do meio suporte nos wetlands e
não se verificou diferenças estatisticamente significativas neste parâmetro. Foi
observado no monitoramento do POR e do OD, o ambiente anaeróbio nos sistemas,
mas foram verificadas diferenças estatísticas significantes atribuídas ao WC 3 (pvalor= 0,001) em que se observou a condição anóxica junto a zona de raízes. A
eficiência na remoção de cargas orgânicas em termos de DQO e de DBO teve os
melhores índices médios observados no WC 3 com 37% e 24%, respectivamente. Foi
verificada eficiência média na remoção do NTK de até 10%, no máximo 4% para
nitrogênio amoniacal e tanto para nitrito quanto nitrato o melhor índice médio foi de
41% no WC 3. A remoção das cargas de fósforo foi maior no WC 3 (38%) em que se
verificou diferenças estatísticas significativas (p-valor= 0,0043). O desenvolvimento
das mudas do capim vetiver foi afetado por fatores climáticos e apresentaram baixos
índices de crescimento, mas ao final do período de monitoramento observou-se bom
desenvolvimento das plantas. No WC 3 verificou-se que as taxas de desenvolvimento
foram superiores aos demais com 0,57 cm d-1 para crescimento da parte aérea e 11,5
mg d-1 para a TCR. Os três sistemas foram dimensionados para terem características
operacionais similares, exceto na profundidade do meio suporte, maior no WC 3 (1,45
m) o qual apresentou os melhores resultados no desempenho global comparado ao
WC 1 e o WC 2. Desse modo verificou-se possibilidade de otimização de wetlands
construídos de fluxo vertical ascendente aumentando a profundidade do meio suporte
constituído de blocos cerâmicos fragmentados.
Palavras-Chaves: Wetlands de tratamento. Zona de raízes. Blocos cerâmicos

ABSTRACT
MORAIS, Claudir José. Influence of the Support Medium’s Depth on Vertical Up
flow Constructed Wetland Planted with Vetiver Grass. 94 p. Master’s Dissertation.
Post-Graduation Program in Environmental Science and Technology. Federal
Technological University of Parana. Curitiba, 2019.
Constructed Wetlands (CW) are an important option on the treatment process of
sanitary waste, however there is a lack of optimization around land use for the
dedicated treatment area that is needed to maintain the effectiveness of any proposed
treatment. The objective of this study was to evaluate if the depth of the support
medium factors in the efficacy of treatment of sanitary waste through a newly built
Vertical Up flow Constructed Wetland. The experiment consisted of three pilot scale
constructed wetlands (CW 1, CW 2, CW 3) with a surface area of 0.22 m2 and different
depths (0.45; 0.73 and 1.60 m) of the support medium which consisted of fragmented
ceramic blocks. Vetiver grass seedlings were planted at a density of 23 plants m-2. The
systems were evaluated through classical methodologies applied to samples of the
effluent and affluent sources during 152 days (May of 2018 to October 2018):
temperature measurement, pH, turbidity (NTU), dissolved oxygen (DO), redox
potential (ORP), chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand
(BOD), total Kjeldahl nitrogen (TKN), ammoniacal nitrogen (N Amon), nitrite (NO2-),
nitrate (NO3-) and total phosphorus (P). The elemental composition of the ceramic
block (Si, O, Al, Ca, C and others) associated to the irregular characteristics (grooves,
granules, pores and resistance) grant beneficial characteristics to waste treatment.
The pH of both the effluent and affluent was not influenced by the support medium’s
depth and no significant statistical difference was observed through this parameter.
During the ORP and DO monitoring, it was observed that the system had a majorly
anaerobic environment but there were significant statistical differences attributed to
CW 3 (p-value= 0.001) where anoxic conditions developed near the root zone. The
optimal average removal efficiency of organic loads in the average removal of TKN
was registered to be up to 10%, 4% for ammoniacal nitrogen and both nitrite nitrate
had a better average removal on CW 3 at 41%. The removal of the phosphorus load
was also higher on CW 3 (38%) where it presented significant statistical differences
(p-value= 0.0043). The growth of the vetiver grass seedlings was affected by the
weather and consequently had a low growth rate but at the end of the monitoring period
it was found that the plants had developed well. In CW 3 the plants had a better
development rate at 0.57 cm d-1 for the aerial portion and 11,5 mg d-1 for relative growth
rate (RGR). The three systems where built to have similar operational characteristics
aside from depth which was bigger on CW 3 (1.45 m). CW 3 showed the best global
results when compared to the other two systems. With that in mind, the possibility of
optimizing vertical up flow constructed wetland by increasing the ceramic block support
medium’s depth was verified.
Keywords: Treatment Wetland. Root zone. Ceramic block
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1 INTRODUÇÃO
Dentre os tratamentos de águas residuárias descentralizados disponíveis
encontram-se os wetlands construídos que são sistemas concebidos para remoção
de contaminantes dados os efeitos sinérgicos entre meio suporte, plantas e
microrganismos utilizando processos naturais próprios das áreas úmidas através de
controle de engenharia (VYMAZAL, 2007; XU et al., 2018 e WANG et al., 2018).
Sistemas decentralizados como os wetlands construídos podem ser projetados
de modo a superar problemas locais específicos, inclusive com redução de custos,
flexibilizando o gerenciamento de águas residuárias (MASSOUD et al., 2009).
Os wetlands construídos constituem uma solução interessante como
tratamento de águas residuárias em países como o Brasil que possuem temperaturas
mais altas, extensas horas de radiação e áreas disponíveis (MACHADO et al. 2017).
Existem vantagens no tratamento de esgotos em wetlands construídos tais
como boa ciclagem dos nutrientes, adaptação paisagística, menores custos de
implementação e manutenção e possibilidade de reuso do efluente, mas há
desvantagem de que este sistema requer grandes áreas, o que o torna muitas vezes
inexequível para grandes centros urbanos (SEZERINO et al., 2004).
Wang et al. (2018) também apontaram vantagens como baixo nível de odores
e capacidade de suportar cargas variáveis e desvantagens como sensibilidade a
condições meteorológicas e sobrecargas de amônio e sólidos.
Brix e Arias (2005) que analisaram diversas diretrizes de construção de
wetlands verticais eficientes observaram áreas superficiais de 2 a 5 m²/ pessoa.
De acordo com Ilyas e Masih (2017) uma área de superfície menor é mais
necessária onde os recursos da terra são escassos e os custos são altos e desse
modo podem limitar ou inviabilizar o tratamento em wetlands.
Para superar essas limitações, alguns pesquisadores sugeriram aumentar a
profundidade do sistema sem aumentar a área ocupada utilizando o princípio de
empilhamento de diferentes estágios (ILYAS e MASIH, 2017).
Neste contexto, enfatiza-se a importância de estudos para aprimorar o
tratamento de efluentes sanitários em sistemas de wetlands construídos de fluxo
subsuperficial vertical de escoamento ascendente visando a redução nas áreas
destinadas ao tratamento de modo a reduzir o impacto ambiental decorrente desta
condição e aumentando a capacidade de atendimento em número de pessoas.
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Para otimizar o tratamento neste sistema, a solução proposta é aumentar a
área de contato entre o esgoto sanitário e a zona de raízes aumentando a
profundidade do meio suporte.
Neste caso ocorrerá aumento no volume do WC, para cima se o sistema for
construído ao nível do solo ou para baixo se subsuperficial sem aumento da área
utilizada.
É necessário, também, que a zona de raízes, região fundamental para a
efetivação do tratamento acompanhe o aumento da profundidade do meio suporte o
que torna importante a escolha da planta para esta finalidade também.
Neste trabalho foram construídos, em escala piloto, três wetlands de fluxo
subsuperficial vertical ascendente com diferentes profundidades do meio suporte
constituídos de material obtido da fragmentação de blocos cerâmicos plantados com
mudas de capim vetiver em que se objetivou compreender o efeito da profundidade
do meio suporte sobre determinadas características dos esgotos.
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2 OBJETIVO
2.1

OBJETIVO GERAL
Avaliar a influência da profundidade do meio suporte em wetlands construídos

de fluxo subsuperficial vertical de escoamento ascendente cultivados com
Chrysopogon zizanioides (L) Roberty no tratamento de esgotos sanitários de baixa
concentração a partir da fase inicial do funcionamento das unidades.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Para cumprimento do objetivo geral foram propostos os seguintes objetivos

específicos:
 Avaliar a eficiência do tratamento por meio da determinação de parâmetros
físico-químicos.
 Caracterizar o material do bloco cerâmico utilizado como meio suporte.
 Verificar interferências climáticas no desenvolvimento do capim vetiver.
 Verificar diferenças entre as profundidades do meio suporte entre os WC.
 Monitorar o desenvolvimento do capim C. zizanioides (L) Roberty no
tratamento proposto.
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3 REVISÃO DA LITERATURA
3.1

DEFINIÇÕES, CLASSIFICAÇÃO E TIPOS DE WETLANDS
De acordo com Santiago et al. (2005), não há uma definição única e simples

para wetland já que esses ecossistemas variam muito tanto regional quanto
localmente em função do solo, de aspectos climáticos, topográficos e hidrológicos, da
vegetação, da qualidade das águas e de outras condições.
Os wetlands ocorrem onde o lençol freático está na superfície ou próximo a ela
ou onde o solo é coberto por água, fator principal de controle ambiental. As
características de um wetland os definem como naturais ou não, permanentes ou
temporárias, de fluidez dinâmica ou estática, de várias salinidades inclusive áreas de
água marinha (RAMSAR ..., 2016).
Também estão incluídas áreas de origem antrópica como as áreas de
aquicultura, barragens, reservatórios, poços, canais, estações e wetlands construídos
para tratamento de águas residuárias (RAMSAR ..., 2016).
Wetlands construídos são sistemas de tratamento de águas residuárias
equipados com controles de nível, tempo de detenção e direção de escoamento
constituídos por lagoas ou canais artificiais contendo ou não material inerte como meio
filtrante e plantados com macrófitas aquáticas (USEPA, 1999).
Em um sistema de tratamento, o wetland construído é sempre o elemento
principal do conjunto, aliado a algum tipo prévio ou posterior de tratamento para
atender a todos os requisitos da sua destinação (USEPA, 1999).
Kadlec e Wallace (2009) classificaram os wetlands construídos (ou estações
de tratamento por zona de raízes) de acordo com seu escoamento hidráulico como
segue:
 Wetlands de água superficial livre que possui áreas de águas abertas e são
análogos aos pântanos ou brejos naturais.
 Wetlands de fluxo sub superficial horizontal, em que usualmente se aplica um
leito de britas onde são plantadas macrófitas aquáticas. A água flui abaixo da
superfície em sentido horizontal da entrada para a saída.
 Wetlands de fluxo vertical difundem a água através da superfície em um leito
de areia ou brita onde são plantadas macrófitas aquáticas. A água é tratada por
percolação através da zona de raízes.
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Em wetlands construídos de fluxo vertical a água é distribuída na superfície do
leito de areia ou brita plantado com macrófitas aquáticas. A água é então tratada
enquanto percola pelo meio suporte e através da zona de raízes.
Kadlec e Wallace (2009) observaram variações do sistema vertical em relação
ao fluxo:
 Intermitente em que aplica o afluente sobre o meio suporte em curtos
períodos de vazão, o que melhora o transporte de oxigênio para o leito;
 Descendente insaturado, em que se distribui a água residuária no topo e que
flui através do meio suporte insaturado;
 Saturado ascendente ou descendente, nos quais se emprega fluxo contínuo
do afluente através da zona de raízes das plantas;
 Fluxo misto (enchimento e drenagem) em que a água residuária é
alimentada no fundo do meio suporte que gradualmente enche o wetland e após um
período de espera, é drenada e o ar entra nos vazios no leito.
Fonder e Headley (2013) propuseram uma classificação mais abrangente e
atual para wetlands construídos com finalidades de tratamentos contendo diversas
opções com base nas características físicas do projeto.
Algumas características podem ser: os tipos de plantas e suas particularidades,
o meio filtrante saturado ou não, o tipo de efluente a ser tratado, o nível de tratamento
solicitado, formas de escoamento, direção de fluxo e de alimentação.
Para o sistema de tratamento em wetland construído de escoamento sub
superficial vertical, Fonder e Headley (2013) classificaram de acordo com a direção
do escoamento em descendente, ascendente e misto intermitente.
Wetlands construídos de fluxo vertical são tecnologias promissoras e eficazes
para o gerenciamento e tratamento de vários tipos de águas residuárias cujas
instalações funcionam de modo estável sem apresentar problemas (TSIHRINTZIS,
2017).
3.2

MODELOS DE ESCOAMENTO VERTICAL DESCENDENTE
Consistem em um meio suporte poroso pelo qual a água segue em direção

vertical para baixo (as entradas estão localizadas verticalmente acima das saídas), de
drenagem livre por uma saída aberta na base do leito, mas permanece insaturado na
maior parte do tempo (FONDER e HEADLEY, 2013).
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Uma variante deste sistema é o wetland construído de escoamento
subsuperficial vertical ascendente que pode ser observado na Figura 1.
Figura 1 – Wetland de escoamento subsuperficial vertical descendente

Fonte: Acervo do Autor (2015)

Na Figura 1 pode ser visualizado um modelo no qual o fluxo segue em direção
vertical para baixo, a entrada do afluente pela parte superior é subsuperficial
minimizando o contato com poluentes e odores e há também um tubo destinado a
retrolavagem do sistema.
Neste modelo a drenagem é livre, mas com saída direcionada por um tubo do
fundo para a parte superior de modo que o meio suporte composto de camadas de
brita e de areia e a zona de raízes que permanece sempre saturado.
3.3

MODELOS DE WC DE ESCOAMENTO VERTICAL ASCENDENTE
Sistemas de escoamento ascendente foram sugeridos para reduzir a

transferência de oxigênio e promover a desalogenação de compostos organoclorados
(KASSENGA et al. (2004), KADLEC e WALLACE (2009).
Para Fuchs et al. (2012) as condições anóxicas saturadas são predominantes
na configuração de fluxo ascendente e, juntamente com a contribuição do carbono
lábil das plantas promovem a desnitrificação, permitindo que as colunas de fluxo
ascendente removam o nitrato e o nitrogênio total melhor que o fluxo descendente.
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Para Fonder e Hadley (2013) os wetlands de fluxo vertical ascendente são
similares em design ao sistema descendente, porém difere na direção do fluxo que é
para cima. Este sistema é definido como um filtro em saturação constante em uma
superfície inundada permanentemente, embora os tubos de coleta de saída possam
estar configurados para a evitar inundações em sua superfície.
O modelo básico descrito por Fonder e Hadley (2013) poderá sempre ter
variações e adaptações em função da região, dos recursos disponíveis e do tipo de
água residuária a ser tratada. Na Figura 2 observa-se um modelo vertical de fluxo
ascendente.
Figura 2 – Wetland construído de Fluxo Vertical Ascendente

Fonte: Acervo do Autor (2016)

Na Figura 2 se observa um modelo de wetland construído plantado no qual a
tubulação de entrada direciona o afluente para o fundo do meio suporte composto por
brita e areia. A tubulação de saída é instalada no topo no mesmo nível subsuperficial
da tubulação da entrada.
Sochacki et al. (2014) avaliaram 4 configurações de fluxo vertical ascendente
usando meios suportes turfa ou brita, plantado e não plantado para remover metais
de efluente sintético de eletrodeposição previamente tratado por métodos físicoquímicos a uma vazão inicial de 3,25 mL min-1 e depois 2,00 mL min-1.
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He et al. (2017) compararam e avaliaram um wetland construído de fluxo
vertical descendente e outro de fluxo vertical ascendente para tratar chorume de aterro
sanitário a uma taxa de carga hidráulica de 30 L d-1 e concluíram que este último teve
melhor desempenho.
3.4

COMPONENTES BÁSICOS DO MODELO DE ESCOAMENTO VERTICAL
ASCENDENTE

3.4.1 Plantas
As plantas fornecem locais de fixação para microrganismos.

No sistema

radicular há a promoção de ambientes aeróbios e fontes de carbono de exsudatos
obtidos dos tecidos sadios e da decomposição do tecido envelhecido na raiz, como
matéria orgânica de baixo peso molecular envolvendo processos como fornecimento
de energia e doação de elétrons em reações bioquímicas (WANG et al., 2018).
Dentre as funções das raízes estão: impedir o entupimento em sistemas de fluxo
vertical; liberar oxigênio aumentando a degradação e a nitrificação; a absorção de
nutrientes e liberação de antibióticos (BRIX, 1997).
As raízes podem ter importante papel no tratamento em wetlands construídos pois
de acordo com Sun et al. (2010) os exsudatos radiculares contribuem promovendo a
atividade microbiana (como fonte ativa de carbono) e possivelmente pela indução de
enzimas degradadoras.
Almeida et al. (2018) estudaram a remoção de nitrogênio em wetlands verticais e
observaram que a maior profundidade do sistema radicular promove a criação de
zonas com diferentes condições de oxidação permitindo a remoção de compostos
nitrogenados.
A sobrevivência das plantas em ambientes inundados é um equilíbrio entre a
severidade da limitação de oxigênio e as adaptações disponíveis para superar essa
falta de oxigênio (KADLEC e WALLACE, 2009).
3.4.2 Meio Suporte
O meio suporte é um componente importante nos wetlands construídos pois é
utilizado no controle das taxas de infiltração ou do tempo de detenção, na filtração de
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sólidos, na acomodação de biofilmes, fornece superfícies de sorção para nutrientes
que serão aproveitados pela microbiota e as macrófitas (KADLEC e WALLACE, 2009;
DE ROZARI, 2018).
Wetlands construídos possuem em geral uma capacidade limitada na remoção
de fósforo e o desafio é encontrar materiais locais que possam efetivamente remover
os nutrientes por um longo prazo de operação além da redução dos custos envolvidos
(DE ROZARI et al., 2018).
A quantidade de fósforo que pode ser removido pelas plantas geralmente
constitui apenas uma pequena fração da quantidade carregada no sistema com o
esgoto (BRIX, 1994, 1997).
O fósforo poderá estar ligado ao meio suporte, principalmente como
consequência das reações de adsorção e precipitação, em função do pH, com cálcio
(Ca), alumínio (Al) e ferro (Fe) no substrato de areia ou britas (GERRITSE (1993) e
ARIAS (2001).
Lima et al. (2018) avaliaram seis wetlands de fluxo vertical descendente
utilizando como meio suporte: brita, argila expandida e blocos cerâmicos fracionados,
nas condições de vegetado e não vegetado e concluíram que os blocos cerâmicos
tiveram o melhor desempenho.
Lima et al. (2018) afirmaram que o manejo adequado de resíduos de blocos
cerâmicos, sobretudo dos canteiros de obras é motivo de preocupação e alternativas
para reutilizar este resíduo precisam ser consideradas e avaliadas.
Adicionalmente, para Lima et al. (2018), a principal vantagem do uso desses
resíduos é o baixo custo de aquisição, já que esse material não tem valor, mas gera
custos com aterramento para o setor de construção civil.
3.4.3 Águas Residuárias
A água como solvente é capaz de transportar e incorporar substâncias,
partículas e impurezas resultantes de fenômenos naturais e dos tipos da atividade
antrópica que possam ocorrer caracterizando sua qualidade (VON SPERLING e
CHERNICHARO, 2005).
A composição e a concentração dos despejos dependem das condições
socioeconômicas da população, assim como da existência do lançamento de
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efluentes industriais nas redes de esgotamento alterando suas características
(MENDONÇA e MENDONÇA, 2018).
A compreensão da natureza da água residuária é necessária para o projeto e
operação de um sistema de tratamento.

As características dos esgotos são

dependentes dos seus constituintes e das alterações ocorridas na rede coletora
(METCALF e EDDY, 2015).
Na tabela 1 podem ser observados alguns dos principais constituintes e suas
características que são considerados nos tratamentos de águas residuárias.
Tabela 1 – Principais constituintes e suas características ou influência no tratamentos de
efluentes
Constituinte

Características/ Influência no tratamento

Variações de
Fluxo

População, hábitos de consumo, clima, Infiltrações, atividades industriais e
agrícolas, geografia e sistemas coleta

Alcalinidade
Cloretos
Cor
Fósforo total
Matéria
Orgânica
Série
Nitrogenada
Odor
Óleos e
Graxas
Organismos
pH
Sólidos totais
Temperatura
Turbidez

Indicador da capacidade tampão do meio (resistência a variações no pH)
causada pela presença de íons bicarbonato, carbonato e hidroxila.
Originado de água potável e resíduos humanos e industriais.
Levemente cinza para o esgoto fresco e cinza escuro ou preto para o esgoto
séptico.
O fósforo é um nutriente essencial no tratamento biológico de águas residuais e
que ocorre nas formas orgânicas e inorgânicas
Mistura heterogênea de vários compostos orgânicos compostos de proteínas,
carboidratos, gordura e óleos e ureia, surfactantes, fenóis, metais e outros. Pode
ser avaliada por DBO, DQO e COT.
Inclui nitrogênio orgânico e amôniacal, nitrito e nitrato. É um nutriente essencial
para o crescimento de microrganismos no tratamento biológico de águas
residuais. O nitrogênio orgânico e amônia juntos são chamados Nitrogênio Total
Kjeldahl.
Relativamente desagradável (esgoto fresco) a mau cheiroso devido ao gás
sulfídrico e outros subprodutos da decomposição. Águas residuárias industriais
podem conferir odores característicos.
Fração de matéria orgânica solúvel em hexano. No esgoto doméstico, as fontes
são óleos e gorduras usadas nos alimentos
São representados por Bactérias, Archaeas, Algas, Fungos, Protozoários, Vírus
e Helmintos e seus ovos.
Indicador das condições ácidas, neutras ou alcalinas das águas residuais. Os
processos de oxidação biológica tendem a reduzir o pH.
frações que compõem os sólidos totais: orgânicos e inorgânicos, suspensos e
dissolvidos, fixos e voláteis, sedimentáveis
É ligeiramente maior que na água potável e mais estável que a temperatura do
ar além de influenciar a atividade microbiana, a solubilidade dos gases e a
viscosidade do líquido.
Em geral a turbidez é maior para esgotos mais concentrados devido a uma
grande variedade de sólidos suspensos.

Fonte: Adaptado de Metcalf e Eddy (2015) e von Sperling e Chernicharo (2005)
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As características observadas na Tabela 1 podem ser estendidas nos casos
em que são necessários critérios mais restritivos de acordo com o local e a reutilização
do efluente resultante (METCALF e EDDY, 2015).
3.5

CARACTERÍSTICAS DO CAPIM VETIVER
Vetiveria zizanioides (L.) Nash é uma gramínea perene da família Poaceae de

rizomas curtos e sistema radicular maciço e bem estruturado que pode atingir, em
algumas aplicações, grande profundidade durante o primeiro ano, é uma espécie de
boa tolerância à extremos e apresenta um bom desempenho para o tratamento de
águas residuais (TRUONG, 2002).
Na Tabela 2 são apresentadas algumas características do capim Vetiver e
respectivos pesquisadores.
Tabela 2 – Características do capim Vetiver
Característica
Ausência de estolhos
Rizomas curtos.

Referências
Hengchaovanich et Nilaweera (1996)
Hengchaovanich (1999)

Resistência a pragas, doenças e fogo.
Tolera variações climáticas extremas e períodos de
seca, submersão e inundação.

West et al. (1996)
Truong (1999)

Tolera meios de alta acidez, alcalinidade, salinidade,
presença de sódio e magnésio.

Truong et Baker (1997)
Truong et Baker (1998)

Tolera Al, Mn, As, Cd, Cr, Ni, Pb, Hg, Se e Zn

Truong, P.N. et Baker, D. (1998)
Truong, P.N. (1999).

Tolera herbicidas e pesticidas.
Alta eficiência na absorção de N, P, Hg, Cd e Pb
dissolvidos em água poluída.
Rápida regeneração sob condições adversas.

Cull et al. (2002), Pithong (1996)
Pithong (1996), Suchada, K. (1996)
Truong (1995)

Fonte: Adaptado de Truong (2000).

Na Tabela 2 são observadas diversas características como tolerância a
extremos e capacidade de regeneração e de absorção que justificam o capim Vetiver
como uma escolha para tratamento de águas residuárias em wetlands construídos.
Veldkamp (1999) fundamentado em dados taxonômicos e genéticos incluiu os
gêneros Vetiveria e Chrysopogon como Chrysopogon somente e de acordo com
Adams et al. (2008), isto levou ao reconhecimento de Chrysopogon zizanioides (L.)
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Roberty como a classificação mais apropriada para o capim Vetiveria zizanioides (L.)
Nash.
Apesar dessa nomenclatura ser a mais adequada e da tendência a utilização
mais correta, atualmente os dois nomes ainda são utilizados indistintamente como
sinonímia. Neste trabalho foram utilizados, exceto quando for referência de autores,
o nome Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty, sua forma reduzida C. zizanioides ou
o nome popular capim vetiver.
Na Tabela 3 podem ser visualizados alguns resultados de pesquisas utilizando
o capim C. zizanioides.
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Tabela 3 – Utilização do capim Vetiver em wetlands de tratamento de águas residuárias
Autores

Local

Meio
suporte

Tipo de
Efluente

Características
dos Sistemas

Almeida et al.
(2017)

Beja,
Portugal

Argila
expandida
10/20

Efluente sintético

Kiiskila et al.
(2017)

Illinois,
Estados
Unidos da
América

-

Effendi;
Munawaroh e
Ayu (2017)

Java
Oeste,
Indonésia

-

Águas
contaminadas com
óleo cru

Wetland de
tratamento de fluxo
livre
45 x 35 x 25 cm

3 e 4 semanas

Badejo; Omole
e Ndambuki
(2018)

Pretória,
África do
Sul.

Granito Ø15
a 20 mm

Águas residuárias
municipais com e
sem tratamento
primário

Wetland construído
de fluxo vertical
descendente
1,2 m² x 0,5 m

30 dias

Seroja et al.
(2018)

Bogor,
Indonésia

Zeliac

Efluentes de
produção de Tofu

Almeida et al.
(2018)

Beja,
Portugal

Argila
expandida

Efluente sintético

Wetland construído
de fluxo vertical
descendente 0,24 m2
x 0,70 m
Águas ácidas de
Wetland de
drenagem de mina
tratamento de fluxo
livre em módulos
hidropônicos com 2, 3
e 4 plantas para 3,3 L

140 minutos

30 dias

Filtro de Zeliac e
Melhor condição:
wetland construído de
15 dias para o
fluxo livre.
efluente a 38%

Wetland construído
de fluxo vertical
descendente
1) 0,24 m2 × 0,70 m
2) 0,24 m2 × 0,35 m

Fonte: autoria própria (2019)

TDH

1) 1,6 a 10 h
2) 0,7 a 4,5 h

Conclusão
- Remoção de nitrato de 57 a 63%.

-

Reduções significativas nos teores de SO4 2− e Ferro.
Redução na condutividade elétrica.
O vetiver pode sobreviver em águas ácidas.
Aumento do pH.
Remoção significativa de Fe, Zn e Cu.

6 vasos flutuantes: redução no teor de óleos e graxas de
91%, 85% DQO e 84% DBO.
- 3 vasos flutuantes: redução do teor de óleos e graxas de
90%, 82% de DQO e 81% de DBO.

- remoção de DQO (81%), NTK (91%), SST (98%), amônia
livre e salina (99%).
- O sistema é apropriado no tratamento de águas residuais
com ou sem tratamento primário.
-

DQO: 76%;
DBO: 72%;
SST: 75%;
Aumento no pH: 7,8.

- Sem sintomas de toxicidade em plantas.
- Diferenças significativas na remoção de amônio entre cada
wetland.
- Houve remoção do amônio via nitrificação e, por isso,
maiores valores de carga de nitrato e nitrito no efluente foram
observados no leito 1.
- A profundidade do leito influencia todos os processos e é um
parâmetro de dimensionamento associado ao seu
desempenho.
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Na Tabela 3 podem ser observados exemplos da utilização do capim Vetiver
na qual se verifica suas respectivas características e eficiências na remoção de
nutrientes, de cargas orgânicas e metais.
O capim Vetiver pode ser utilizado na remoção de fósforo e bioestimulantes de
águas contaminadas com resíduos urbanos, além disso possui respostas alelopáticas
das raízes para bactérias como as da família Enterobacteriaceae e efeitos letais sobre
Escherichia coli, Enterobacter spp. e Pseudomonas spp. (SRIVASTAVA et al., 2007).
Almeida et al. (2017), investigaram a remoção de nitratos em wetland
construído de fluxo vertical plantado com V. zizanioides sob efeito da carga hidráulica
e cuja escolha desta planta é devida a evidências de sucesso em sistemas verticais
para tratamento de águas residuárias.
De acordo com Kantawanichkul et al. (1999, 2012) e Almeida et al. (2017) o
capim Vetiver possui capacidade de remoção de nitrogênio total, amônio e nitrato.
O capim Vetiver é uma planta terrestre hidrofílica não invasiva capaz de
absorver nutrientes dissolvidos como Nitrogênio e Fósforo (TRUONG et al., 2011;
EFFENDI et al., 2015; EFFENDI et al., 2017; JENNY et al., 2018; SEROJA et al., 2018
e EFFENDI et al., 2018).
A escolha desta planta se justifica por suas características de resistência a
extremos climáticos e de encharcamento do solo e utilidades que podem facilitar
operações futuras de manejo, por exemplo a extração de óleos essenciais das raízes
(SIGMON et al., 2017).
Além disso, V. zizanioides é uma planta que não perece facilmente, tem fibras
resistentes e raízes longas e fornece condição apropriada para que a microbiota se
desenvolva naturalmente (SEROJA et al., 2018).

3.6

WETLANDS DE ESCOAMENTO VERTICAL PARA TRATAMENTOS
Observa-se na tabela 4 diversas características que configuram um wetland

construído de fluxo vertical tais como substratos, plantas e direção do escoamento.
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Tabela 4 – Características e resultados de alguns wetlands de escoamento vertical
Carga
DBO DQO
Hidráulica ou TDH
%
%
Vazão
148 ± 5 até
140
473 ± 5
min.
L m−2 d−1

Autores,
ano

Local

Sistema

Meio
Suporte

Área x altura

Vegetação

Tipo de
Efluente

Almeida et
al., 2017

Beja,
Portugal

Vertical
descendente

Argila
expandida
10/20

0,24 m2 × 0,70 m

Chrysopogon
zizanioides

Efluente
sintético

Brita

29,1 m² x 0,70 m

Cynodon
Lodo de tanque
13.1
dactylon Pers
séptico
m³ m-². ano-1

Belo
Andrade et
Vertical
Horizonte,
al., 2017
descendente
Brasil
Chang et
al., 2015

Donghu
Lake,
China

Integrado
Vertical
descendente
e ascendente

Chang et
al., 2015

Donghu
Lake,
China

Integrado
Vertical
descendente
e ascendente

De
Carvalho
Jr., 2018

Londrina,
Brasil

Fu et al.,
2016
Fu et al.,
2017
Huang et
al., 2017
Von
Sperling,
2015
Pelissari et
al., 2017
Oon et al.,
2018

Singh et
al., 2016

Brita

Fonte: Autoria própria (2019)

NO3%

NT
%

P
%

Outros

-

60

-

-

-

-

77

82

65

-

63

-

Desaguamento do
lodo: 50% e SVT/ST
= 0,6

-

-

83

7

-

42

48

-

-

-

54

-

58

58

58

-

12.5 cm dia−1
Arundo donax
versicolor e
Canna indica

Esgoto
Doméstico
12.5 cm dia−1

Arundo donax
versicolor e
Canna indica

Efluente
nitrificado

1,0 m² x 0,70 m

Heliconia
rostrata

Efluente
sanitário

(50 L d-1) x 3d
+ 4d em
repouso e
após inverso

-

-

95

94

94

97

-

-

Brita de
calcário e
areia

vertical descend. =
0,031 m² x 0,5 m.
vertical ascend. =
0,031 m2 x 0,4 m

-

Efluente
sintético

0,03 m³ m-² d-1

-

-

-

96

-

55 a
90

-

COT: 95 %

Areia de rio

0,071m² x 0,9 m

Cyperus
alternifolius
Plantas não
especificadas

Efluente
sintético
Efluente de
suinocultura

0,34 m³ m-² d-1

-

-

-

92

-

93

-

-

0,02
m-3(m2 d) -1

-

97

96

83

-

77

96

SST: 94%

Cynodon spp.

Efluente
sanitário

1,0 a 1,5
m³ m-² d-1

-

71

36

10

13

27

2

Cyperus
papyrus

Efluente
sanitário

24,5 mm d−1

-

-

89

93

-

58

-

-1

3,8 mL min

1 dia

-

65 a
68

-

90 a
99

0,52 ml
0,26 ml
0,17 ml

4d
8d
12 d

-

56
70
87

65
72
53

-

Brita

Vertical
Brita e areia
descendente

Integrado
Shenzhen,
Vertical
China
descendente
e ascendente
Shenzhen,
Vertical
China
descendente
Hefei,
Vertical
China
descendente
Belo
Vertical
Horizonte, descendente
Brasil
Palhoça,
Vertical
Brasil
descendente
Vertical
ascendente
Arau,
com aeração
Perlis,
e célula
Malaysia
microbiana de
energia
Hisar,
Vertical
Haryana ascendente
India

1,0 m² x 0,85 m
para vertical
descend. e 1,0 m²
x 0,75 m² p/
vertical ascend.
1,0 m² x 0,85 m
para vertical
descend. e 1,0 m²
x 0,75 m² p/
vertical ascend.

N
Amon
%

Conchas de
0,031 m² x 0,80 m
ostras e brita
Brita

28,83 m² x 0,7 m

Brita, granito
3144 m² x 0,70 m
e areia
Esferas de
vidro (Ø 10
mm);
pedrisco (Ø
5,4 mm)

ø 18 cm e altura
de 75 cm)

Typha latifolia

Efluente
sintético

Solo e brita

-

Typha sp. e
Canna sp.

lixiviado de
aterro sanitário

Helmintos: 1 ovo
E. coli: 1,33 x 107
NO2-: 0,2 %
Degradação do
corante Acid Red 18
(AR 18) a 500 mg L-1
foi de até 91%.

60
68
68

≈60
≈80
≈80

-
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Na Tabela 4 podem ser observados os resultados de trabalhos de pesquisa
com wetlands construídos de fluxo vertical com dados de construção, uso ou não e a
espécie da planta, direção do fluxo e associação a outros processos, carga hidráulica
e eficiência.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
Neste capítulo são descritas as etapas metodológicas

aplicadas para o

cumprimento dos objetivos propostos e incluem um descritivo dos wetlands
construídos, dos materiais utilizados, montagem e operação e do monitoramento.
No Apêndice A pode ser observado um diagrama em foram descritas as etapas
de implantação dos sistemas abrangendo desde o projeto, montagem, operação,
monitoramento e análise dos dados.

4.1

CARACTERÍSTICAS DO LOCAL DO EXPERIMENTO
Os experimentos foram realizados no Laboratório de Saneamento (LabSan) da

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus Curitiba, sede
Ecoville situado em Curitiba (coordenadas: 25º 26’ 38.9’’ S; 49º 21’ 15.8’’ O) a altitude
de 934,4 m.
Curitiba, capital do Estado do Paraná, tem clima temperado, de temperatura
média no mês mais frio menor que 18 ºC (mesotérmico) e verões amenos, com
temperatura média no mês mais quente menor que 22 ºC, cuja classificação climática
Köppen-Geiger é Cfb (ALVARES et al., 2013).

4.2

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA EXPERIMENTAL
O sistema experimental é composto por 3 unidades de wetlands de tratamento

construídos em escala piloto com diferentes profundidades do meio suporte e com
escoamento subsuperficial vertical ascendente plantados com Chrysopogon
zizanioides (capim vetiver) .
O afluente utilizado para alimentar os sistemas é proveniente das águas de um
pequeno riacho nas proximidades da UTFPR sede Ecoville o qual possui
características que se assemelham a esgotos sanitários de baixa carga orgânica.
Na Figura 3 pode-se observar em representação esquemática a sequência de
operação do sistema de tratamento o qual pode ser classificado como tratamento
secundário.
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Figura 3 – Representação esquemática do tratamento proposto.

Fonte: Autoria Própria (2018)

Conforme verificado na Figura 3, o afluente foi previamente transferido através
de uma bomba do tipo submersa da marca Ferrari, modelo XKS-401 PW, e
armazenado em um reservatório de capacidade total de 3000 L.
Foi instalado um tanque distribuidor intermediário, interligado pela parte inferior
para evitar que elementos sólidos grosseiros fossem captados e transferidos
diretamente para os wetlands.
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Para transferir o afluente do reservatório para os wetlands foram utilizadas
bombas da marca ProMinent de série Concept Plus individuais para permitir o ajuste
necessário da vazão para cada um deles.
O afluente foi transferido pela tubulação ao “fundo falso” de cada wetland que
por efeito dessa alimentação foi inundado (fluxo ascendente representado pelas setas
de cor verde na Figura 3) mas subsuperficial já que a tubulação de saída foi instalada
cinco centímetros abaixo da superfície do meio suporte.
O efluente resultante, representado pelas setas de cor azul na Figura 3, foi
descartado para a rede de esgotos.
Na Figura 4 observa-se um esquema referente a cada uma das três unidades
as quais foram identificadas como wetland 1 (WC 1), wetland 2 (WC 2) e wetland 3
(WC 3).
Figura 4 – Representação esquemática dos três wetlands de tratamento

Fonte: autoria própria (2018)

Pode-se observar (Figura 4) que os wetlands construídos possuem
configuração estrutural semelhante com a mesma área superficial, mas com
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diferentes profundidades do meio suporte sendo: WC 1 (0,30 m); WC 2 (0,58 m) e
WC 3 (1,45 m).
No centro do wetland foi instalado um tubo perfurado em PVC (Cloreto de
polivinila), de diâmetro 100 mm, para realização de medidas diretas de potencial de
oxirredução (POR) e da concentração de oxigênio dissolvido (OD) em diversas
profundidades.
Pode-se observar também o fundo falso (cuja altura foi mantida em 150 mm
nos três sistemas para evitar interferências na avaliação da profundidade do meio
suporte) possui funções como a retenção de sólidos, uniformizar a distribuição do
afluente no interior de cada wetland e dar condições para eventual manutenção ou
limpeza.
No wetland 2 foram instalados sensores digitais de temperatura, modelo
DS18B20, conectados a uma plataforma Arduino Uno R3, além de outro sensor aéreo
para monitoramento da temperatura ambiente e a umidade relativa do ar.
Na Figura 5 podem ser observados detalhes da instalação dos sensores de
temperatura durante a montagem do wetland 2.

Figura 5 – Detalhe da instalação dos sensores de temperatura no wetland 2

Fonte: Autoria própria (2018)
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Na Figura 5 observa-se pela indicação das setas a posição onde foram
instalados os sensores internos de temperatura de modo que o tubo central foi
utilizado como suporte do cabeamento que foi conectado à plataforma Arduino.
Na Tabela 5 são apresentadas as principais características dos sistemas
experimentais montados.

Tabela 5 – Dimensionamento dos wetlands construídos
Características
Nº de mudas plantadas

Unidade
planta

Dimensão
WC 2

WC 1

WC 3

5

5

5

Área superficial

m²

0,22

0,22

0,22

Profundidade do meio suporte

m

0,30

0,58

1,45

Altura do fundo falso

m

0,15

0,15

0,15

Profundidade total

m

0,45

0,73

1,60

Volume Total

L

112,0

168,0

303,0

Volume útil

L

78,3

122,0

207,5

Índice de vazios

%

70

73

68

Tempo de detenção hidráulica (TDH)

h

24

24

24

L/h

3,3

5,1

8,6

Vazão (Q)
Fonte: Autoria própria (2018).

Na montagem dos wetlands, dimensionados conforme as características
observadas na Tabela 5, foram utilizados tambores em polietileno de alta densidade
(PEAD).
Para o meio suporte dos wetlands foram utilizados cerca de 400 blocos
cerâmicos recuperados de demolições de paredes no Laboratório de Obras do
Departamento Acadêmico de Construção Civil (DACOC) da UTFPR.
Os blocos cerâmicos passaram por um processo de fracionamento manual, em
seguida os fragmentos foram lavados para eliminar grãos e particulados pequenos e
foi mergulhados em água para enxague.
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Foi utilizado o capim vetiver (Chrysopogon zizanioides L. Roberty) como
cobertura vegetal cujas mudas foram doadas por uma empresa situada na cidade de
Itajaí no estado de Santa Catarina.
Foram plantadas em 18 de maio de 2018, cinco mudas de capim vetiver em
cada wetland, o que equivale a aproximadamente 23 plantas/ m² e cada uma recebeu
um anel de PVC identificando por sistema e por posição para permitir o
acompanhamento por indivíduo.
Na Figura 6 observa-se o experimento piloto composto por wetlands
construídos: WC 3, WC 2 e WC 1.
Figura 6 – Experimento piloto composto por três wetlands construídos de escoamento vertical
ascendente com meio suporte em três diferentes profundidades (WC 1 0,30m; WC 2 0,58m e
WC 3 1,45m), plantados com Chrysopogon zizanioides no local da instalação.

Fonte: Autoria própria (2019)

Na Figura 6 podem ser observadas os três wetlands de fluxo subsuperficial
vertical ascendente que foram montados ao ar livre sem proteção a intempéries
permitindo melhor proximidade das condições reais de interferências dos fatores
ambientais.
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As saídas foram ligadas à rede de esgotos com mangueiras flexíveis para
facilitar tanto a coleta de amostras quanto o esgotamento adequado do efluente.

4.3

CARACTERIZAÇÃO

DO

MATERIAL

DOS

BLOCOS

CERÂMICOS

UTILIZADOS
Foram realizadas no Centro Multiusuário de Caracterização de Materiais da
UTFPR, câmpus Curitiba, sede Centro, análises por microscopia eletrônica de
varredura com espectroscopia por dispersão de energia de raios X (MEV/ EDS) para
caracterização do material dos blocos cerâmicos fragmentados utilizados para o meio
suporte.
Foi utilizado um microscópio eletrônico de varredura da marca Zeiss, modelo
EVO/ MAI15 equipado com detectores de formação de imagens (elétrons secundários
em alto vácuo - SE/HV; elétrons secundários em pressão variável - SE/ VP) e elétrons
retroespalhados - BSE.
O microscópio também possui os seguintes detectores da marca Oxford
Instruments para microanálise química: EDS X-Max e WDS IncaWave 500.
Como as amostras consistem em material não condutor, após a fixação em
suportes metálicos com fitas de cobre, foram recobertas com ouro em um metalizador
Quorum, modelo Q150R ES.
O procedimento em MEV consistiu na obtenção de fotomicrografias das
amostras em ampliações variáveis possibilitando a análise descritiva das amostras.
De modo simultâneo foi realizada a análise por EDS para identificação
qualitativa da composição química elementar do meio suporte.
Além da amostra da parte interna, uma outra extraída do lado interno foi
analisada por EDS e avaliada opticamente em um estéreo microscópio Leika modelo
MZ7.5.
Uma outra amostra de bloco cerâmico foi triturada e pulverizada para análise
em um Difratômetro de raios X Shimadzu XRD-7000 para identificação das fases
mineralógicas que compõem os fragmentos de bloco cerâmico.
Foi realizada uma determinação granulométrica dos fragmentos de blocos
cerâmicos do meio suporte. O método consistiu na medição com auxílio de um
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paquímetro Mitutoyo de 150 mm na dimensão mais longa e na mais estreita do
fragmento posicionado na condição de maior estabilidade (Figura 7).
Figura 7 – Paquímetro utilizado para verificar as dimensões do material

Fonte: Autoria própria (2018)

Na Figura 7 observa-se um paquímetro posicionado para medir um fragmento
de bloco cerâmico na sua medida mais longa e de modo similar foi utilizado para
verificar a dimensão mais estreita.
Para determinar a variação dimensional foram realizadas três amostragens de
100 unidades que foram coletadas aleatoriamente quanto à posição no montante de
blocos cerâmicos fracionados.

4.4

AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA VEGETAÇÃO
As mudas de capim vetiver foram lavadas em água potável, secas e pesadas

antes de serem plantadas nos wetlands construídos. Os valores obtidos na pesagem
foram utilizados no cálculo da taxa de crescimento relativo (TCR) e são representados
por m0.
Durante o período do experimento foi realizado o acompanhamento do
desenvolvimento das plantas considerando aspectos visuais como crescimento,
alterações de cor, forma e brotações visíveis.
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A análise biométrica é importante para obtenção de dados de crescimento das
plantas. Esta análise é realizada através da observação da variação de quaisquer
aspectos morfológicos e dimensões lineares como altura de planta, volume radicular,
área foliar, número de perfilhos, dentre outros (ABRAÃO et al., (2019).
Perfilhos são brotamentos laterais morfologicamente idênticos a planta de
origem capazes de formar seu próprio sistema radicular, folhas e as outras partes
originando uma nova planta.
Ao final do experimento, amostras plantadas foram removidas e lavadas e após
retirada do excesso de água foram secas com papel absorvente e pesadas para
comparação e análise biométrica através da tomada das medidas dos comprimentos
foliar e das raízes e levantamento do número de perfilhos.
A taxa de crescimento relativo (TCR) foi calculada utilizando a Equação 1 que
corresponde a Equação de Hunt (ERTEKİN et al., 2015; EFFENDI et al., 2017).

𝑇𝐶𝑅 =

Equação 1

Em que:
TCR: Taxa de Crescimento Relativo em mg d-1;
ln m0 = logaritmo neperiano da massa em mg no início das observações;
ln mt = logaritmo neperiano da massa em mg ao final das observações;
t – t0 = intervalo de tempo em dias de duração das observações.
A taxa de crescimento relativo com base no logaritmo neperiano da massa
demonstra o acréscimo médio de matéria seca num intervalo de tempo. Isto é útil na
avaliação do crescimento vegetal o qual é condicionado à massa acumulada no
período (PEIXOTO et al., 2011).
4.5

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DO AFLUENTE E DO EFLUENTE
Para avaliar a eficência dos três sistemas com profundidades diferentes foram

realizadas análises físico-químicas semanais entre maio e outubro de 2018, tanto do
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afluente quanto do efluente, com os recursos do Laboratório de Saneamento da
UTFPR, sede Ecoville, câmpus Curitiba.
Estas análises consistiram nas determinações da demanda química de
oxigênio (DQO) de amostras brutas e centrifugadas, fósforo total (FT), nitrogênio total
Kjeldahl (NTK), nitrogênio amoniacal (N-amon), nitrato (NO3¯), nitrito (NO2¯), turbidez
e pH.
Para a demanda química de oxigênio e o fósforo total, as análises foram
realizadas em duplicata e para determinar a demanda bioquímica de oxigênio (DBO)
foi utilizado o método manométrico a temperatura constante por 5 dias.
As determinações do oxigênio dissolvido (OD), temperatura e potencial de
oxiredução (POR)

foram realizadas in situ em três profundidades diferentes

(superficial, meio e fundo) dos três wetlands conforme os critérios que podem ser
visualisados na Tabela 6.
Tabela 6 – Posições e profundidades para monitoramento de POR, OD e Temperatura
Posição

Região

Superficial

Profundidade (m)
WC 1

WC 2

WC 3

No topo junto a zona de raízes

0,1

0,1

0,1

Meio

Metade da profundidade total

0,2

0,4

0,8

Fundo

No fundo falso próximo a entrada do afluente

0,3

0,6

1,5

Fonte: autoria própria (2019)

A temperatura no WC 2 foi também monitorada através dos sensores digitais
via plataforma Arduino no período de 90 dias entre agosto e novembro de 2018 a
intervalos de 10 minutos.
Um dos sensores foi instalado no meio suporte a 0,6 m de profundidade na
região próxima ao fundo falso, um outro a 0,4 m correspondente à “meia altura” e
outro no ambiente externo próximo a 1,6 m acima do nível do solo devidamente
protegido de intempéries para monitoramento da temperatura ambiente.
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Restrições de ordem técnica associadas a espaço e cronograma na época da
montagem dos sistemas impediram a instalação dos sensores nos outros WC, porém
não são fatores impeditivos de arranjos futuros.
A vazão (Q) foi determinada pela cronometragem do tempo de coleta de um
volume conhecido do efluente. Durante o período de monitoramento foram realizadas
22 determinações e à partir desses dados foi obtido por cálculo o tempo de detenção
hidráulico (TDH) médio aplicado a cada um dos wetlands.
As análises realizadas no monitoramento estão de acordo com as metodologias
clássicas indicadas na Tabela 7.
Tabela 7 – Métodos analíticos aplicados no monitoramento dos wetlands.
Parâmetro

Símbolo

Unidade

Método de Análise

Método

Autores

Temperatura

t

oC

Termométrico

-

-

Potencial
Hidrogeniônico

pH

-

Potenciométrico

4500_H+

Rice et al. (2012)

UNT

Nefelométrico

2130 B

Rice et al. (2012)

mgL-1

Polarográfico

4500-O B’

Rice et al. (2012)

mV

Potenciométrico

2580 POR

Rice et al. (2012)

mgL-1

Manométrico

4500-OC e
5210 B

Rice et al. (2012)

mgL-1

Espectrofotométrico

5220_D

Rice et al. (2012)

mgL-1

Titulométrico

4500_Norg

Rice et al. (2012)

mgL-1

Titulométrico

4500_NH4+

Rice et al. (2012)

Turbidez
Oxigênio Dissolvido

OD

Potencial de
POR
Oxirredução
Demanda
Bioquímica de
DBO5
Oxigênio
Demanda Química
DQO
de Oxigênio
Nitrogênio Total
NTK
Kjeldall
Nitrogênio
N-amon
Amoniacal
Nitrito

N-NO2¯

mgL-1

Espectrofotométrico

4500_NO2

Rice et al. (2012)

Nitrato

N-NO3¯

mgL-1

Espectrofotométrico

4500_NO3

Rice et al. (2012)

Fósforo Total

FT

mgL-1

Espectrofotométrico

4500_P

Rice et al. (2012)

Fonte: Autoria própria, 2018

4.6

CÁLCULOS DA EFICIÊNCIA DOS WETLANDS
A eficiência dos wetlands construídos foi calculada após análise de amostras

afluentes e efluentes de cada unidade conforme as equações apresentadas a seguir.
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4.6.1

Eficiência na remoção de cargas orgânicas em termos de DQO e de DBO
A eficiência na remoção de cargas orgânicas pode ser determinada pela

Equação 2:

𝑬𝒇 =

𝑪𝑶𝑽𝒂𝒇 𝑪𝑶𝑽𝒆𝒇
𝑪𝑶𝑽𝒂𝒇

× 𝟏𝟎𝟎

Equação 2

Em que:
COVaf= carga orgânica volumétrica afluente (kg m-3 d-1)
COVef= carga orgânica volumétrica efluente (kg m-3 d-1)
Ef= Eficiência (%)
De acordo com a Equação 2, a diferença entre as cargas orgânicas
volumétricas afluentes e efluentes representa o montante removido que dividido pela
carga orgânica afluente (a quantidade total) resultará em um índice que multiplicado
por 100 é o valor percentual de eficiência.
4.6.2 Eficiência na remoção da série nitrogenada (NTK, N amoniacal, nitrito e nitrato)
A eficiência na remoção da série nitrogenada foi determinada pela Equação 3:

𝑬𝒇 =

(𝑵𝒂𝒇)

(𝑵𝒆𝒇)

𝑵𝒂𝒇

× 𝟏𝟎𝟎

Equação 3

Em que:
N af

= Nitrogênio Total Kjeldahl do afluente

N ef

= Nitrogênio Total Kjeldahl do efluente

Ef

= Eficiência (%)

A nitrificação é o principal mecanismo de transformação que reduz a
concentração de nitrogênio amoniacal em sistemas de tratamento em wetlands,
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convertendo nitrogênio amoniacal em nitrogênio oxidado (KADLEC & WALLACE,
2009).
O nitrogênio total é composto de nitrogênio orgânico (mistura complexa de
aminoácidos, açúcares aminados e proteínas) solúvel ou particulado, amônia, nitrito e
nitrato. A fração orgânica é rapidamente convertida em nitrogênio amoniacal. O
nitrogênio Kjeldahl total é o total de nitrogênio orgânico e amônia (METCALF & EDDY,
2015).

4.6.3 Eficiência na remoção de cargas de Fósforo:
A eficiência na remoção das cargas de fósforo foi determinada de acordo com
a Equação 4.

𝑬𝒇 =

𝑪𝑽𝑷𝒂𝒇 𝑪𝑽𝑷𝒆𝒇
𝑪𝑽𝑷𝒂𝒇

× 𝟏𝟎𝟎

Equação 4

Em que:
CVPaf= Carga Volumétrica de Fósforo total afluente (kg m-3 d-1).
CVPef= Carga Volumétrica de Fósforo total efluente (kg m-3 d-1).
Ef

= Eficiência (%)

A remoção do fósforo ocorre através da adsorção do substrato, precipitação
química, atividade microbiana, absorção e incorporação de plantas na matéria
orgânica (ÁRIAS et al. 2001; STEFANAKIS & TSIHRINTZIS, 2011).

4.7

ESTATÍSTICA
Para resumir e apresentar os dados obtidos dos monitoramentos foram

utilizadas estatísticas descritivas em que podem ser verificadas a média, desvio
padrão e valores máximos e mínimos.
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Os parâmetros para os quais se utilizou de estatística descritiva foram: vazão,
TDH, pH, temperatura nos dois métodos utilizados, potencial de oxirredução, para os
dados de caracterização do afluente e para o fósforo.
Foram também elaborados gráficos box plot nos quais podem ser visualizados
os dados dos quartis, a média, a mediana e dados extremos.
Na Figura 8 são visualizados os elementos de um box plot e o que são cada
um desses componentes.
Figura 8 – Elementos que compõem um box plot.

Fonte: Autoria própria (2019)

Os elementos de um gráfico box plot (Figura 8) podem fornecer informações
gráficas da estatística dos dados e podem ser utilizados como instrumento gráfico de
comparação entre processos.
Estes gráficos foram aplicados para os parâmetros temperatura, pH, turbidez,
para as cargas orgânicas em termos de DQO e de DBO, para a série nitrogenada,
nitrificação, desnitrificação e fósforo.
O teste de Shapiro-Wilk foi aplicado para avaliar a normalidade dos dados
obtidos para o pH, turbidez, POR, as eficiências de remoção de cargas orgânicas em
termos de DQO e de DBO, nitrificação, desnitrificação e fósforo.

As hipóteses

formuladas foram:
 H0: Os dados provêm de uma população de distribuição normal.
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 Ha: Os dados não provêm de uma população de distribuição normal.
A regra de decisão do teste é W > W* para aceitar a condição de normalidade
dos dados sendo que W representa o valor calculado e W* é um valor tabelado obtido
a partir do nível de significância (α) desejado e do número (n) de amostras (SHAPIRO
e WILK,1965).
Neste teste, para que a amostra represente uma população de distribuição
normal (hipótese nula H0), W (valor calculado) deve ser maior que W* (valor crítico
tabelado) ou que o p-valor obtido seja maior que o nível de significância α = 0,05.
O teste não paramétrico U de Mann-Whitney foi escolhido para verificar
diferenças estatísticas para os dados em que não foi verificada distribuição normal.
As hipóteses consideradas para esta análise, ao nível de decisão α = 0,05 foram:
 H0: Não há diferença de influência entre as alturas do meio suporte dos
wetlands.
 Ha: Há pelo menos um wetland cuja altura do meio suporte influencia na
eficiência.
Assim se p-valor > α é aceita a hipótese nula pois não há evidências de
diferença significativa entre os meios suporte dos WC. Entretanto se houver um grupo
com p-valor < α há evidências de diferença significativa entre os WC.
Para os dados em que foi verificada a normalidade, o teste paramétrico da
análise de variâncias (ANOVA) de um critério foi o método escolhido para evidenciar
diferenças entre os três sistemas.
 H0: a média de todos os dados são iguais.
 Ha: ao menos uma média é diferente, isto é, existe efeito do tratamento.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos dos

monitoramentos realizados nos wetlands construídos de fluxo vertical ascendente.
São apresentados os resultados da caracterização do meio suporte em que
foram aplicados métodos para determinação granulométrica, análise mineralográfica
e análise qualitativa via MEV EDS.
São exibidos os dados das análises de caracterização do afluente aos WC além
dos resultados da determinação da vazão e do tempo de detenção hidráulica e
avaliações da variação da temperatura nos WC.
São apresentados os resultados do monitoramento das variáveis do efluente e
a influência profundidade do meio suporte no desempenho de cada WC.
5.1

CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL DOS BLOCOS CERÂMICOS
Neste tópico são apresentados os resultados das observações acerca da

granulometria, da textura mineralográfica e da composição química e mineralógica
das amostras dos blocos cerâmicos fragmentados manualmente e que que
compuseram o meio suporte do wetland.
Na Figura 9 pode ser observado o material obtido dos blocos cerâmicos após
o processo de fragmentação.
Figura 9 – Material fragmentado obtido dos blocos cerâmicos para compor o meio
suporte nos wetlands construídos

Fonte: Autoria própria (2018)
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Estas análises foram realizadas com o material do meio suporte na condição
inicial anterior a partida dos WC.
5.1.1 Granulometria do meio suporte
As amostras dos blocos cerâmicos fragmentados foram medidas e
apresentaram variação na dimensão do comprimento de 24,5 a 100,2 mm e de 15,2
a 56,4 mm na dimensão de largura.
Na Figura 10 são observados os histogramas da distribuição granulométrica
desse material.
Figura 10 – Distribuição granulométrica da amostra dos blocos cerâmicos fracionados. (a)
comprimento e (b) largura.

Fonte: Autoria própria (2018)
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Na Figura 10 pode ser observado em (a) que 83% do material possui de 37,5 a
75,0 mm de comprimento e 74% entre 27,1 e 50,6 mm de largura, o que conferiu um
índice de vazios de cerca de 70% aos sistemas (associado ao vazio do fundo falso).
Isto pode ser interessante na prevenção de entupimentos mas suficiente para
a fixação das plantas e desenvolvimento do sistema radicular do capim vetiver.
5.1.2 Análise das fotomicrografias do material dos blocos cerâmicos fragmentados
Na Figura 11 observam-se as fotomicrografias das amostras de fragmentos dos
blocos cerâmicos utilizados como meio suporte. As amostras se referem à parte
interna de um fragmento e se caracterizaram pela matriz de textura típica argilosa.
Figura 11 – Fotomicrografias de amostras de um bloco cerâmico: (a) superfície visualizada em
estéreo microscópio com ampliação de 80x; (b) superfície observada em MEV com ampliação
de 200x; e (c) superfície da região demarcada por um retângulo em (b) vista por MEV com
ampliação de 1500x

Legenda: Fonte: autoria própria (2018)
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Na Figura 11 (a), pode ser vista a imagem da superfície interna de um
fragmento de bloco cerâmico obtida com auxílio de um estéreo microscópio e
ampliação de 80x.
Foi observada matriz de coloração laranja avermelhada característica e foram
identificados (com setas brancas) exemplos de pontos observados de formações
angulares, porosidades, sulcos, material cálcico e ferroso.
Para Taha et al. (2016) a coloração final de um bloco cerâmico depende da
composição química e das condições da atmosfera oxidante no processo de
sinterização e assim, Fe2O3 (hematita) resulta na cor avermelhada, Fe3O4 (magnetita)
na cor acinzentada e o aumento no teor de cálcio resultará na coloração amarelada.
Ukwatta e Mohajerani (2017) relataram que a cor se deve principalmente aos
constituintes minerais presentes na mistura crua do bloco cerâmico dos quais a
hematita é o principal agente colorante.
Assim, a coloração verificada na Figura 11 (a) é resultante, em termos de
composição química, principalmente da presença de óxidos de ferro e de cálcio na
matriz argilosa da amostra analisada.
Nas Fotomicrografias 11 (b) e 11 (c) também foram indicados exemplos da
quantidade significativa de porosidades, sulcos, trincas, grânulos de quartzo e
formações angulares na matriz argilosa em distribuição heterogênea.
De modo semelhante, isto também foi verificado por Lima et al. (2018) ao
analisarem fragmentos de bloco cerâmico com ampliações diferentes comparando-os
a outros materiais como a brita.
Foram observados na Figura 11 (c) formações de poros menores, o que
também foi verificado por Aouba et al. (2016) que atribuíram à presença de partículas
mais finas da argila (ilita e caulinita) e à descarbonatação do material orgânico.
Na Figura 12 podem ser visualizados os resultados da análise elementar
realizada nas amostras do lado interno (a) e do lado externo (b) de uma amostra de
fragmento de bloco cerâmico.
Nas fotomicrografias (a) e (b) da Figura 12 estão identificados os pontos onde
foram realizadas as determinações via espectrometria de raios-x de dispersão de
energia (EDS).
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Figura 12 – Análises elementares de amostras de bloco cerâmico por meio da espectrometria de
raios-x por dispersão de energia (MEV EDS): (a) lado interno e (b) lado externo. (Valores
apresentados em % em relação ao peso)

Fonte autoria própria (2018)

Ao lado de cada fotomicrografia (Figura 12) há uma tabela em que podem ser
observados, para cada ponto analisado, os resultados dos principais elementos que
constituem o material dos blocos cerâmicos utilizados sendo que em 12 (a) são
visualizados os dados da amostra do lado interno e em 12 ( b) do lado externo.
Verifica-se nas duas amostras quantidade considerável de carbono,
especialmente na amostra (12 b) referente ao lado externo do bloco cerâmico onde
também são presentes elementos como cálcio e magnésio, sugerindo a existência de
óxidos e carbonatos provenientes da argamassa.
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Lima et al. (2018) verificaram em bloco cerâmico presença de O (60 a 61%); Si
(15 a 22%) e Al (8 a 17%) e complementam que esta composição é devido à presença
da argila.
Blocos cerâmicos reciclados contém argamassa de cimento aderida em que a
presença de sílica, alumina e cálcio em sua composição formam produtos com
propriedades químicas que podem melhorar o desempenho da remoção de poluentes
em wetlands construídos (SAEED et al., 2018).
De fato, observa-se nas tabelas da Figura 12, os elementos presentes nas
amostras analisadas do bloco cerâmico, como oxigênio, silício e alumínio típicos dos
materiais argilosos além de cálcio, carbono, ferro e outros.
A composição química associada às características como porosidade, área
superficial e resistência poderão conferir ao meio suporte constituído por blocos
cerâmicos fragmentados propriedades de interesse no tratamento dos esgotos.
Na Figura 13 é visualizado o resultado da análise por difração de raios X com
os principais componentes mineralógicos do bloco cerâmico usado como meio
suporte.
Figura 13 – Principais componentes mineralógicos do bloco cerâmico.

Fonte: Autoria própria (2018).
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Na Figura 13 pode-se verificar que o principal componente é o quartzo
representado por SiO2 seguido por calcita (CaCO3) e pelo óxido de alumínio (Al2O3),
mas há a presença considerável de trióxido de cromo (Cr2O3), além de hematita
(Fe2O3) e bornita (Cu5FeS4).
A mistura tradicional para blocos cerâmicos de argila é uma matéria-prima
comum em fábricas de todo o mundo e a composição mineralógica caracterizada por
difração de raios X (DRX) inclui ilita (K,H3O)Al2(Si3Al)O10(H2O,OH)2 e quartzo SiO2
com um conteúdo relativamente alto de material amorfo (MYMRIN et al., 2016).
Amin et al. (2017) investigaram as fases cristalinas de um pó de cerâmica
usando DRX e o padrão revelado consistia principalmente de quartzo, calcita e
feldspatos.
Para Anjum et al. (2018), a composição química e mineral é fator chave, pois a
porosidade do bloco cerâmico de argila é dependente da sua mineralogia que é
composta principalmente de C, O, Al e Si, consistindo em quartzo (SiO2), óxido de
alumínio (Al2O3) e calcita (CaCO3).
Anjum et al. (2018) complementaram que uma amostra de argila analisada em
DRX era constituída de quartzo (66,4%), biotita (27,3%) que é representativa do grupo
mineral mica, e por íons Fe
5.2

2+

2+

e Mg , calcita (3,2%) e wollastonita (3,1%).

CARACTERIZAÇÃO DO AFLUENTE
Neste tópico são apresentados e discutidos os resultados sobre as

propriedades do afluente tais como: vazão, tempo de detenção hidráulica (TDH) e
características físico-químicas e a classificação em termos de concentração dos
principais componentes dos esgotos sanitários.
5.2.1 Variação da Vazão Afluente e do Tempo de Detenção Hidráulica

Na Tabela 8 são apresentados os resultados da estatística descritiva para
vazão (Q) aplicada aos sistemas e o respectivo tempo de detenção hidráulica (TDH)
durante o período de operação.
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Tabela 8 – Estatística descritiva do monitoramento da vazão (Q) e do tempo de detenção
hidráulica (TDH)
Parâmetro

wetland 1
Q (L

h-1)

wetland 2

TDH (h)

Q (L

h-1)

wetland 3

TDH (h)

Q (L

h-1)

TDH (h)

Média

3

25

7

25

8

25

Mediana

3.3

23.925

7.0

23.94

8.4

24.6694

Desvio padrão

0.5733

5.6843

1.0383

4.4619

1.1117

3.5518

Mínimo

1.7

16.3

4.4

19.6

6.0

19.0

Máximo

4.8

46.6

8.6

38.5

10.9

34.6

Nº de amostras

22

22

22

22

22

22

Fonte: Autoria própria (2019).

Na Tabela 8 verifica-se as vazões (Q) médias verificadas no WC 1 de 3 L h-1 e
desvio padrão de 0,5733, no WC 2 de 7 L h-1 e desvio padrão de 1,0383 e no WC 3
que foi de 8 L h-1 com desvio padrão de 1,1117.
A partir dos dados de vazão foram calculados os tempos médios de detenção
hidráulica (TDH), observados na Tabela 8, e foram para o WC 1 de 25 horas com
desvio padrão de 5,6843, para o WC 2 de 25 horas e desvio padrão de 4,4619 e para
o WC 3 de 25 horas e desvio padrão de 3,5518:
Ghosh e Gopal (2010) avaliaram WC de fluxo subsuperficial ascendente
plantados com Typha angustata e verificaram a influência do TDH sobre a estabilidade
da eficiência do tratamento e sua função mais significativa na remoção de nutrientes
do que de cargas orgânicas.
Koottatep et al. (2018) operaram sob alimentação contínua wetlands
construídos de fluxo vertical com meio suporte em várias camadas e plantados com
capim Vetiver em diferentes TDH e obtiveram eficiência acima de 94%.
5.2.2 Caracterização físico-química do afluente dos wetlands
As análises para a caracterizar o afluente foram realizadas entre os meses de
junho e outubro de 2018. Na Tabela 9 pode-se observar a estatística descritiva da
caracterização físico-química do afluente dos wetlands construídos.
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Tabela 9 – Estatística descritiva da caracterização físico-química do afluente dos wetlands
construídos
Parâmetro

Unidade

Média

Mediana

Temperatura

ºC

16,6

16,7

Desvio
padrão
2,1

7,6

7,55

-159

-180

pH
POR

mV

OD

mg

Máximo

13,5

19,4

Nº de
amostras
15

0,2

7

8,1

23

50

-211

-22

15

0,36

0,32

0,24

0,06

0,85

15

DBO

mg L-1

66

64,5

20,6

35

100

8

DQO bruta

mg L-1

267

283,5

109,6

56

440

46

mg

L-1

203

229,4

81,8

56

330

44

mg

L-1

60

56,2

24,2

12,8

97

23

mg

L-1

52

55,5

18,4

9,8

72,7

23

mg

L-1

0,102

0,106

0,025

0,041

0,169

23

mg

L-1

25

25,7

12,9

1,8

43,4

23

mg

L-1

13

12,2

5,4

4,5

28

23

DQO centrif.
NTK
N AMON
Nitrito
Nitrato
Fósforo total

L-1

Mínimo

Fonte: Autoria própria (2018).

A temperatura verificada para o afluente (Tabela 9) variou de 13,5 a 19,4 ºC
com média de 16,6 ºC que é menor que a faixa de 25 a 35ºC apontada por Metcalf e
Eddy (2015) como ótima para atividade biológica.
Kadlec e Wallace (2009) reportaram limites de pH de 6,5 a 7,5 como melhor
faixa para a desnitrificação. Neste trabalho foi observado (Tabela 9) que o pH do
afluente variou de 7,0 a 8,1 com média em 7,6 que é a faixa limítrofe em relação a
estes autores.
Na Tabela 10 são apresentados alguns dados típicos para esgotos sanitários,
adaptados de Metcalf e Eddy (2015), para classificação do efluente em demandas de
oxigênio, nitrogênio e fósforo.
Tabela 10 – Concentração típica para alguns parâmetros do esgoto sanitário
Concentração Típica de Esgotos
Baixa
Média
Alta

Parâmetro

Unidade

DBO5

mg L-1

133

200

400

DQO

mg L-1

339

508

1016

N total

mg L-1

23

35

69

N amoniacal

mg L-1

14

20

41

Fósforo total

mg L-1

3,7

5,6

11

Fonte: adaptado de Metcalf e Eddy (2015)
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Comparando as médias verificadas das concentrações de matéria orgânica
expressas em DQO e DBO, respectivamente 267 e 66 mg L-1, apresentadas na Tabela
9 com os valores considerados típicos observados na Tabela 10, pode-se classificar
o afluente como um esgoto de baixa concentração de matéria orgânica.
Entretanto, se observar os micronutrientes conforme descrito na Tabela 9, para
nitrogênio total (60 mg L-1), nitrogênio amoniacal (52 mg L-1) e fósforo (13 mg L-1) e
comparar com as informações da Tabela 10 seria mais adequado classificar o afluente
como de alta concentração de micronutrientes.
5.3

AVALIAÇÃO DA TEMPERATURA DO AR E DA TEMPERATURA DO LÍQUIDO
NOS WETLANDS MEDIDA EM DIFERENTES PROFUNDIDADES DO
MATERIAL SUPORTE
Na Tabela 11 foram transcritas informações da estatística descritiva do

parâmetro temperatura segundo os dados obtidos por leituras diretas com medidor
portátil equipado com sonda (método A).
As leituras foram realizadas em diferentes profundidades contadas a partir da
superfície dos wetlands sendo que no WC 1 foi em 0,3; 0,2 e 0,1 m, no WC 2 em 0,6;
0,4 e 0,1 m e no WC 3 em 1,5; 0,8 e 0,1 m.
Tabela 11 – Dados da estatística descritiva da temperatura (ºC) realizada por leitura direta em
equipamento portátil com sonda (Método A) nas profundidades indicadas a partir da superfície.
WC

WC 1

WC 2

WC 3

Profundidade

0,3 m

0,2 m

0,1 m

0,6 m

0,4 m

0,1 m

1,5 m

0,8 m

0,1 m

Média

16,5

16,9

17,6

16,5

17,1

17,6

16,8

17,8

18,6

Mediana

16,8

16,8

17,7

16,7

17,0

18,0

17,2

18,6

19,6

Desvio padrão

1,98

2,11

2,16

2,02

2,24

2,32

2,12

2,41

2,42

Mínimo

13,6

13,6

13,7

13,4

13,7

13,7

13,4

13,9

14,4

Máximo

19,3

20,1

20,9

19,4

20,2

20,9

19,6

21

21,8

Amplitude

5,7

6,5

7,2

6,0

6,5

7,2

6,2

7,1

7,4

Variância

3,90

4,44

4,69

4,09

5,00

5,37

4,48

5,82

5,86

nº de amostras

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Fonte: Autoria própria (2019).
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Na Tabela 11 podem ser visualizadas as médias das leituras realizadas em
cada uma das profundidades a partir da superfície do wetland onde se aplicou o teste.
O período em que estes monitoramentos foram realizados teve início ao final do
período de outono até final da estação de inverno.
Nas medidas de Temperatura realizadas por leitura direta com equipamento
portátil com sonda no WC 1 a 0,3; 0,2 e 0,1 m, respectivamente, as médias
observadas foram 16,5; 16,9 e 17,6 °C e para o WC 2 a 0,6; 0,4 e 0,1 m de
profundidade em que se observam as médias de 16,5; 17,1; 17,6 ºC. Para o WC 3 a
1,5; 0,8 e 0,1 m de profundidade as médias observadas foram 16,8; 17,8 e 18,6 ºC.
Ao se analisar a amplitude da variação, no interior dos wetlands, observa-se
que a variou de no mínimo 5,7 °C no WC 1 a 0,3 mm de profundidade e no máximo
de 7,4°C no WC 3 a 0,1 mm de profundidade.
Na Tabela 12 podem ser visualizados os dados da estatística descritiva
referente aos dois métodos utilizados no WC 2 em que: A) monitoramento semanal
com equipamento portátil e B) monitoramento contínuo via sistema Arduino®.
Tabela 12 – Comparação entre os dois métodos aplicados no WC 2 em que a profundidade é
medida a partir da superfície do respectivo wetland exceto para a temperatura ambiente para a
qual o sensor foi instalado ao ar próximo ao local do WC 2.

Método/ Profundidade

Temperatura
do ar (ºC)

Método A (ºC)
Equipamento portátil

Método B (ºC)
Monitoramento contínuo

0,6 m

0,4 m

0,6 m

0,4 m

Média

14,0

16,5

17,1

15,5

16,0

Mediana

14,0

16,7

17,0

15,4

15,8

Desvio padrão

3,9

2,0

2,2

2,3

2,4

Mínimo

3,0

13,4

13,7

8,8

9,0

Máximo

34,0

19,4

20,2

21,1

22,3

Amplitude

31,0

6,0

6,5

12,3

13,3

Variância da amostra

15,3

4,1

5,0

5,4

6,0

nº de amostras

11663

15

15

11663

11663

Fonte: autoria própria (2019)
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Na Tabela 12 pode-se observar que as temperaturas obtidas pelo método A
(medidas obtidas com equipamento portátil), a 0,6 m foi verificada a média de 16,5 °C
com variação de 13,4 a 19,4°C e amplitude de 6,0 ºC e a 0,4 m a média de 17,1 °C
variando de 13,7 a 20,2 °C e amplitude de 6,5 ºC.
Observa-se (Tabela 12) que as temperaturas verificadas com método B
(leituras em modo contínuo) em 0,6 m de profundidade foram em média de 15,5 °C
com variação de 8,8 a 21,1 °C e em 0,4 m de profundidade em média de 16,0 °C e
variando de 9,0 a 22,3 °C. As amplitudes foram respectivamente de 12,3 e 13,3 ºC.
Na Tabela 9 observa-se também que no período do monitoramento a
temperatura do ar (valores obtidos nas proximidades do WC 2 pelo método B) variou
de 3,0 a 34,0 °C, apresentando média de 14 °C e amplitude de 31 ºC.
Neste trabalho ao se analisar as amplitudes máximas obtidas pelos dois
métodos (6,5 ºC no método A e 13,3 ºC no método B) constata-se que são menores
que a determinada ao ar (máxima em 31 ºC).
Isto corrobora a constatação de Walaszek et al. (2018) que ao analisarem os
impactos da sazonalidade em wetlands construídos reportaram que há uma função
de amortecimento das flutuações climáticas (médias de 8 ºC nas estações mais frias
e 20 ºC nas mais quentes).
Corbella et al. (2015) observaram temperaturas em média de 17,9 °C, com
valores de até 6 °C no período mais frio e de até 28 °C no período mais quente e além
disso, um ciclo diário com variações de temperatura de cerca de 2 °C entre o dia e a
noite, sem diferenças significativas entre as linhas de tratamento.
Almeida et al. (2018) ao avaliarem a remoção de nitrogênio em WC de
escoamento vertical observaram que a temperatura é sempre referida como
importante no desempenho dos wetlands. Entretanto apontaram divergências em
relação a isto pois em seu trabalho as temperaturas mínimas (5 ºC) não afetaram
negativamente o desenvolvimento da microbiota.
Na Figura 14 pode ser observado o gráfico referente a medição das
temperaturas a 0,4 e a 0,6 m de profundidade no WC 2 pelo método B de
monitoramento direto contínuo e as temperaturas medidas conforme a metodologia A
no ambiente próximo.
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Figura 14 – Gráfico referente ao monitoramento das temperaturas (ºC) em duas profundidades
do WC 2 a 0,4 e a 0,6 m de profundidade no WC 2 e a temperatura ao ar pelo método B de
monitoramento direto contínuo.

Fonte: Autoria própria (2019)

Na Figura 14 observa-se maior variabilidade na temperatura ambiente em
contraste com os valores encontrados no interior do wetland em que se verifica a
influência do ambiente, porém menos variável no período monitorado.
De acordo com Kadlec e Wallace (2009), a temperatura da água em wetlands
de tratamento é impulsionada por fluxos de energia cíclicos que atuam em escalas de
tempo diárias e sazonais conduzindo a um ponto de equilíbrio.
Este ponto de equilíbrio, segundo estes autores, será mais quente ou mais frio
que a temperatura do afluente, dependendo da magnitude de fatores como a radiação
solar, a evapotranspiração, a convecção, a difusão energética e a inercia térmica
associada ao meio suporte.
5.4

INFLUÊNCIA

DA

PROFUNDIDADE

DO

MATERIAL

SUPORTE

NO

DESEMPENHO DOS WETLANDS CONSTRUÍDOS
Neste tópico são apresentados os resultados dos monitoramentos realizados
durante o período do experimento (154 dias) nos wetlands construídos, os quais se
diferenciam na altura do meio suporte.

Os resultados dos testes estatísticos

61

realizados são apresentados para demonstrar a influência da profundidade no
comportamento dos WC.
5.4.1 Potencial hidrogeniônico (pH)
Na Tabela 13 podem ser observados os valores obtidos no monitoramento do
pH nas amostras do afluente e do efluente dos wetlands construídos WC 1, WC 2 e
WC 3. A escala de pH é logarítmica portanto deve-se considerar esta influência sobre
os valores médios apresentados
Tabela 13 – Média, desvio padrão, máximos e mínimos obtidos para o pH.
Parâmetro

Afluente

WC 1

WC 2

WC 3

Média

7,6

7,6

7,5

7,6

Desvio padrão

0,20

0,20

0,18

0,17

Mínimo

7,07

7,05

7,02

7,04

Máximo

8,08

8,07

7,84

7,80

Número de amostras

23

23

23

23

Fonte: Autoria própria (2018)

Observa-se na Tabela 13 que a variação de pH no afluente foi de 7,07 a 8,08
com média de 7,6 e desvio padrão de 0,20 e que a variação no WC 1 foi de 7,05 a
8,07 com média de 7,6 e desvio padrão de 0,20 e que no WC 2 variou de 7,02 a 7,84
com média 7,5 e desvio padrão de 0,18 e que no WC 3 a variação foi de 7,04 a 7,80
com média de 7,6 e desvio padrão de 0,17.
Mello et al. (2017) e Lima et al. (2018) constataram valores de pH nas amostras
tanto do afluente quanto efluente variando na faixa de 6,5 a 7,5 considerada como
ótima para o processo de desnitrificação.
Os valores de pH podem propiciar condições favoráveis aos processos de
nitrificação e desnitrificação em wetlands plantados e não plantados (OZENGIN et al.,
2016).
Uma diminuição do pH, sob condições de tamponamento efetivo, pode ocorrer
no wetland construído devido à nitritação (LI; TAO, 2017).
Almeida et al. (2016) trataram água residuária em WC de escoamento vertical
plantado com capim vetiver em que o pH afluente variou dentro da faixa de
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neutralidade (7,3 a 7,9) e verificaram que o pH do efluente tendeu a diminuir, embora
sem diferenças significativas em comparação com o pH influente.
Neste trabalho, segundo os dados da Tabela 13, observa-se que o pH tanto do
afluente quanto do efluente aos WC encontram-se na faixa entre neutralidade e
fracamente alcalina, ou seja, limítrofe à faixa considerada ideal, o que pode indicar
dificuldades nos processos de nitrificação nos wetlands.
Os dados obtidos dos monitoramentos do pH foram submetidos ao teste de
normalidade de Shapiro-Wilk. Os resultados podem ser vistos na Tabela 14.
Tabela 14 – Teste Shapiro-Wilk para o pH em que: W= valor calculado da estatística ShapiroWilk; W*= valor crítico tabelado com base no número de amostras e nível de significância.
Resultados

Amostras

Média

Desvio Padrão

W

W*

p - valor

Normalidade

Afluente

23

7,6

0,20

0,908

0,914

0,040

não

WC 1

23

7,6

0,20

0,937

0,914

0,209

sim

WC 2

23

7,5

0,18

0,949

0,914

0,345

sim

WC 3

23

7,6

0,17

0,854

0,914

0,010

não

Fonte: Autoria própria (2018).

Verifica-se na Tabela 14 que tanto as amostras do afluente quanto do efluente
do WC 3 não apresentaram condição de normalidade (p-valor > 0,05) diferentemente
do WC 1 e do WC 2.
Os dados de pH foram submetidos ao ensaio não paramétrico de Kruskal-Wallis
para averiguar diferenças significativas entre o afluente e o efluente dos WC.
Os resultados obtidos da estatística de Kruskal-Wallis (H) foram 4,2078 (gl= 3,
N= 92) e p-valor de 0,2399, o qual é superior a 0,05 de modo que não há evidências
de diferenças significativas do pH entre as amostras do efluente dos três WC e do
afluente e nem entre os wetlands.
Isto significa que as diferentes profundidades do meio suporte não
influenciaram de modo significativo o pH das amostras do efluente dos sistemas
estudados.
Mello et al. (2017) não evidenciaram diferenças significativas em relação ao pH
monitorado em sistemas de wetlands plantados ou não plantados.
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Lima et al. (2018) não observaram diferenças significativas de pH entre
amostras do afluente e efluente e concluíram que nem o meio suporte nem as plantas
influenciaram o pH.
5.4.2 Avaliação da Turbidez
A turbidez tanto das amostras do afluente quanto do efluente aos wetlands foi
monitorada em 23 campanhas com amostras semanais durante o período do
experimento.
No Figura 15 observa-se o gráfico box plot da distribuição dos dados verificados
para a turbidez das amostras tanto do afluente quanto do efluente dos WC.
Figura 15 – Avaliação da turbidez das amostras do afluente e do efluente dos wetlands

Fonte: autoria própria (2019)

Na Figura 15 pode se observar que turbidez média geral obtida para o afluente
foi de 46 UNT sendo que o mínimo encontrado foi de 18 UNT e o máximo valor
verificado foi de 85 UNT.
No WC 1, a turbidez média verificada foi de 47 UNT com variação de 12 a 102
UNT, no WC 2 a média foi de 43 UNT com variação de 10 a 104 UNT e no WC 3 a
média verificada foi de 38 UNT com variação de 9 a 105 UNT.
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Considerando a média, o WC 3 teve um desempenho melhor em termos de
turbidez, porém na Figura 15 se observa maior variabilidade que no WC1, WC2 e no
afluente.
Para Hussein & Scholz (2017) a turbidez é frequentemente usada para
interpretar o grau de limpidez da água e é frequentemente aplicada como um indicador
da quantidade de sedimentos e/ou microrganismos maiores em suspensão.
Silveira et al. (2017) avaliaram um wetland de escoamento vertical associado a
microalgas tratando esgotos urbanos e reportaram uma redução média da turbidez de
187,5 UNT (no afluente) para 18,42 UNT.
5.4.3 Avaliação do Potencial de Oxirredução (POR) e do oxigênio dissolvido (OD)
Para esta avaliação foram realizadas 15 campanhas de modo que cada
parâmetro foi verificado em três profundidades em cada wetland. Na Figura 16
observam-se as médias dos valores encontrados para potencial de oxirredução em
contraponto com os valores médios encontrados para oxigênio dissolvido para os três
pontos de cada wetland.

Figura 16 – Perfil de POR e de OD para os três wetlands em três profundidades diferentes
observadas a partir da superfície do WC correspondente.

Fonte: autoria própria (2019).

Nota-se na Figura 16 que os valores médios observados para o Potencial de
Oxirredução (POR) pertencem majoritariamente a faixa de -100 a -200 mV.
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Analogamente os valores para o Oxigênio Dissolvido foram menores que 1 mg L-1 na
maioria das médias observadas.
A exceção, conforme verificado na Figura 16, foi observada na zona de raízes
(profundidade de 0,1 m a partir da superfície) no WC 3 com médias de -84 mV para
POR e 1,1 mg L-1 de OD.
Matos et al. (2010) classificaram em ambientes aeróbios aqueles com o
potencial de oxirredução de acima de 100 mV; condições anóxicas na faixa de -100 a
+100 mV e em condições anaeróbias quando está abaixo de -100 mV.
Para Oon et al. (2015), a condição anaeróbia ou aeróbia pode ser distinguida
ao longo do perfil do reator através do monitoramento do potencial de oxirredução
(POR) e oxigênio dissolvido (DO).
Também para estes autores o POR acima de 100 mV é geralmente
considerado como condição aeróbica, enquanto o POR inferior a -100 mV é típico de
um ambiente anaeróbio.
Neste trabalho, de acordo com o perfil apresentado na Figura 16 verificou-se o
processo anaeróbio nos wetlands, exceto na profundidade de 0,1 m no WC 3 em que
se observa a condição anóxica.
Na Tabela 15 são apresentados os resultados da estatística de Shapiro-Wilk
para verificação da normalidade para os dados de oxirredução.
Tabela 15 – Teste de Shapiro-Wilk para as leituras do Potencial de Oxirredução em que W= valor
crítico calculado e W*= valor crítico tabelado (α, n) da estatística de Shapiro-Wilk.
Wetland

WC 1

WC 2

WC 3

Nº de amostras

45

45

45

Média

-157

-151

-117

Desvio padrão

65,3982

53,3353

57,9588

W

0,8912

0,8695

0,9669

W*

0,9450

0,9450

0,9450

p-valor

0,0096

0,0094

0,3780

Normalidade

não

não

sim

Fonte: autoria própria (2018).
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Na Tabela 15 pode ser visualizada a distribuição normal dos dados do WC 3
com p-valor = 0,3780, ou seja, superior a 0,05. O valor de W* (0,9450) resultou inferior
ao de W (0,9669).
Desse modo para verificar se os perfis de POR nos WC apresentam diferenças
significativas em termos de potencial de oxirredução foi aplicado o teste U de MannWhitney. Os principais resultados do teste realizado podem ser observados na Tabela
16.

Tabela 16 – Teste U de Mann-Whitney para os perfis de POR dos pares possíveis de wetlands
Pares

WC 1 – WC 2

WC 2 – WC 3

WC 1 – WC 3

Nº de amostras

45

45

45

Soma dos Postos

1916 e 2179

1684 e 2411

1641 e 2454

Mediana

-164 e -163

-163 e -120

-164 e -120

U

881

649

606

Z(U)

1,0612

2,9333

3,2803

p-valor (unilateral)

0,1443

0,0017

0,0005

p-valor (bilateral)

0,2886

0,0034

0,001

Significância

Não

Sim

Sim

Fonte: autoria própria (2019).

Conforme observado na Tabela 16 o par WC 1 - WC 2 diferiu dos outros pares
pois de acordo com o teste havia argumentos suficientes (p-valor > 0,05) de que são
estatisticamente equivalentes.
Os outros pares, WC 2 - WC 3 e WC 1 - WC 3 apresentaram p-valores menores
que 0,05 o que significa que há evidências de diferenças estatísticas entre os
elementos de cada par.
O WC 3, elemento comum aos dois pares, apresentou características díspares
no perfil de oxirredução como a condição anóxica detectada a 0,10 m, próximo à zona
de raízes (Figura 15). A profundidade deste wetland pode ter mais influência no POR,
que o WC1 e o WC 2.
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5.4.4 Remoção de cargas orgânicas volumétricas em termos de DQO
As médias obtidas dos monitoramentos realizados para demanda química de
oxigênio (DQO) foram para as amostras do afluente e do efluente dos wetlands
construídos WC 1, WC 2 e WC 3: 267 ±110; 177 ± 82; 178 ± 83 e 169 ± 76 mg O2 L-1,
respectivamente.
Na Figura 17 observa-se a distribuição dos dados calculados a partir dos
monitoramentos realizados para determinar cargas orgânicas volumétricas em termos
de DQO afluentes e efluentes nos wetlands.

Figura 17 – Cargas orgânicas volumétricas em termos de DQO afluente e efluente.

Fonte: Autoria própria (2019)

Na Figura 17 podem ser observadas as médias das cargas orgânicas
volumétricas em termos de DQO afluente dos wetlands WC 1, WC 2 e WC 3 de 0,18;
0,26 e 0,18 kg m-3 d-1 e as médias do efluente de 0,12; 0,18 e 0,11 kg m-3 d-1,
respectivamente.
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As medianas dos afluentes foram para o WC 1 de 0,18; para o WC 2 de 0,26
e para o WC 3 de 0,18 kgm-3d-1 e para os afluentes foram respectivamente 0,14; 0,21
e 0,13 kg m-3 d-1.
Foi observada redução de cargas orgânicas no WC 1 de 0,062 kg m-3 d-1, de
0,088 kg m-3 d-1 no WC 2 e de 0,065 kg m-3 d-1 no WC 3, o que significa eficiência
média na remoção das cargas orgânicas em termos de DQO para o WC 1, WC 2 e
WC 3 de 35%; 35% e 37%, respectivamente.
Os dados da eficiência em termos de DQO dos wetlands foram submetidos ao
teste estatístico de Shapiro-Wilk para verificação da distribuição normal ou não
normal. Os resultados da análise podem ser verificados na Tabela 17.

Tabela 17 – Teste de Shapiro-Wilk para verificação da normalidade da distribuição dos dados de
eficiência remoção de cargas em termos de DQO das amostras dos wetlands.

WC

1

2

3

Tamanho da amostra

46

46

46

Média

35

35

37

Desvio padrão

18,109

17,453

16,994

W

0,961

0,957

0,922

W*

0,945

0,945

0,945

p-valor

0,2531

0,1816

0,0099

Distribuição normal

sim

sim

Não

Fonte: Autoria própria (2018).

Conforme verificado na tabela 17, para o WC 3 não se pode afirmar ao nível
de significância de 0,05 a normalidade para os dados de eficiência (p-valor = 0,0099).
Os dados de eficiência na remoção de carga orgânica em termos de DQO dos
wetlands foram submetidos ao teste U de Mann-Whitney para verificar a existência
de diferenças estatísticas significativas como pode ser observado na Tabela 18.
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Tabela 18 – Teste estatístico U de Mann-Whitney para os dados de eficiência na remoção de
cargas orgânicas em termos de DQO.
Pares de WC

1–2

2–3

1–3

Tamanho da amostra

46

46

46

Soma dos Postos (Ri)

2173,5 e 2104,5

2037,5 e 2240,5

2070,5 e 2207,5

Medianas

32,45 e 30,8

30,8 e 33,5

32,45 e 3,5

U

1023,5

956,5

989,5

Z(U)

0,2694

0,7926

0,5349

p-valor (unilateral)

0,3938

0,2140

0,2964

p-valor (bilateral)

0,7876

0,4280

0,5927

Fonte: Autoria Própria (2019)

Com base nos resultados apresentados (Tabela 18), não foi observada
diferença estatística significativa entre os três agrupamentos pois, os p-valor
encontrados para os pares WC 1 - WC 2 (0,7876), para WC 2 - WC 3 (0,4280) e para
WC 1 - WC 3 (0,5927) são maiores do que α (0,05).
Portanto não houve influência significativa das diferentes profundidades dos
wetlands na eficiência da remoção de cargas orgânicas em termos de DQO.

5.4.5 Remoção de cargas orgânicas volumétricas em termos de DBO.
Nos monitoramentos realizados foram obtidas médias de DBO nas amostras
do afluente de 67,1 mg L-1 e 51,5; 57,0 e 51,9 mg L-1 nas amostras dos efluentes do
WC 1, WC 2 e WC 3 respectivamente.
A partir desses valores, as cargas orgânicas volumétricas médias verificadas
nas amostras do afluente foram de 0,05; 0,04 e 0,04 kg m-3 d-1para o WC 1, WC 2 e
WC 3, respectivamente.
Para as amostras do efluente foram obtidas as cargas orgânicas volumétricas
médias de 0,04; 0,07 e 0,03 kg m-3 d-1 para o WC 1, WC 2 e WC 3, respectivamente.
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Na Figura 17 observa-se a distribuição dos dados calculados a partir dos
monitoramentos realizados para determinar cargas orgânicas volumétricas em termos
de DBO afluentes e efluentes dos wetlands.
Figura 18 – Cargas orgânicas em termos de DBO afluentes e efluentes

Fonte: autoria própria (2019)

Na Figura 17 podem ser verificadas as medianas dos afluentes e dos efluentes
das cargas orgânicas volumétricas que são: para WC 1 de 0,04 e 0,03 kg m-3 d-1; para
o WC 2 de 0,06 e 0,05 kg m-3 d-1 e para o WC 3 de 0,04 e 0,03 kg m-3 d-1.
Foi observado que em média houve redução nas cargas de DBO, no WC 1 de
0,011 kg m-3 d-1; de 0,010 kg m-3 d-1 no WC 2 e de 0,010 kg m-3 d-1 no WC 3 resultando
em uma eficiência média na remoção das cargas orgânicas em termos de DBO para
o WC 1, WC 2 e WC 3 de 24%; 17% e 24%, respectivamente.
O teste de Shapiro Wilk foi aplicado para verificar a normalidade dos dados de
eficiência de remoção de cargas orgânicas em termos de DBO. Os resultados podem
ser observados na Tabela 19.
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Tabela 19 – Teste de Shapiro Wilk aplicado para a remoção de cargas orgânicas volumétricas
em termos de DBO
WC

1

2

3

Tamanho da amostra

8

8

8

Média

24

17

24

Desvio padrão

9,7304

10,6693

12,5597

W

0,7953

0,9115

0,964

W*

0,818

0,818

0,818

p

0,033

0,3989

0,8198

não

sim

Sim

normalidade
Fonte: Autoria própria (2019)

Observa-se na Tabela 19 que os dados de eficiência na remoção de cargas
orgânicas volumétricas em termos de DBO para o WC 2 e o WC 3, (p-valor= 0,3989
e 0,8198 respectivamente) possuem distribuição normal, entretanto para o WC 1 com
um p-valor de 0,033 não atendeu o critério de normalidade pois é menor que o valor
crítico de α (0,05).
Para verificar a existência de diferenças significativas entre os wetlands foi
realizado o teste estatístico de Mann–Whitney cujos resultados podem sem
verificados na Tabela 20.
Tabela 20 – Teste estatístico Mann - Whitney para eficiência na remoção de cargas orgânicas
volumétricas em termos de DBO
Pares de WC

1e2

2e3

3e1

Tamanho da amostra

8

8

8

Soma dos Postos (Ri)

77 e 59

56 e 80

72 e 64

21,15 e 19.1

19,1 e 24,25

24,25 e 21,15

23

20

28

Z(U)

0,9452

1,2603

0,4201

p-valor (unilateral)

0,1723

0,1038

0,3372

p-valor (bilateral)

0,3446

0,2076

0,6744

Medianas
U

Fonte: Autoria própria (2019)
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Para os três pares analisados observa-se que os respectivos valores de p-valor
são maiores que 0,05 e que não há diferença significativas entre os wetlands em
termos de remoção de cargas de DBO.
5.4.6 Avaliação da Série Nitrogenada
Na Figura 19 podem ser observados os resultados obtidos dos monitoramentos
realizados para a série nitrogenada, abrangendo neste trabalho NTK, nitrogênio
amoniacal, nitrito e nitrato.
Figura 19 – Avaliação da série nitrogenada afluente e efluente aos três WC em que são
apresentados os dados do NTK, do N-Amon, do Nitrato e do Nitrito.

Fonte: Autoria própria (2018)

Conforme se observa na Figura 19 os valores médios da concentração do NTK
obtidos nas amostras do afluente foi de 60 mg L- 1, do WC 1 de 50 mg L- 1, do WC 2
de 51 mg L- 1 e do WC 3 de 51 mg L-1.
Pode-se observar também as amplitudes (diferença entre os valores mínimos
e máximos) obtidas nas amostras do afluente (84 mg L-1), do WC 1 (63 mg L-1), do
WC 2 (57 mg L-1) e do WC 3 (60 mg L-1).
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Na Figura 19 podem ser verificadas as concentrações médias de nitrogênio
amoniacal verificadas nas amostras do afluente de 52 mg L-1, WC 1 de 47 mg L-1, WC
2 de 47 mg L-1 e WC 3 de 46 mg L-1. As amplitudes verificadas nas amostras para
nitrogênio amoniacal no afluente, WC 1, WC 2 e WC 3 foram 63; 46; 50 e 47 mg L-1,
respectivamente.
Os valores médios para o parâmetro nitrato obtidos nas análises das amostras
do afluente, WC 1, WC 2 e WC 3 podem ser observados na Figura 19 e foram: 24;
16; 15 e 13 mg L-1 e as amplitudes observadas foram: 42; 30; 26 e 20 mg L-1,
respectivamente.
Na Figura 19 observa-se que os valores do nitrito foram muito pequenos e para
que se pudesse verificar a variabilidade inerente àqueles dados foi elaborado um
gráfico complementar na escala apropriada.
Verifica-se (Figura 19), para o nitrito respectivamente para a afluente, o WC 1,
o WC 2 e o WC 3 as médias foram 0,1; 0,07; 0,07 e 0,06 mg L-1 e as amplitudes de
0,13; 0,11; 0,07 e 0,07 mg L-1.
Segundo Marin et al. (2016) a remoção biológica de nitrogênio abrange a
nitrificação que é um processo aeróbio onde a interação oxidante bactéria nitrificante
e amônia resulta em nitrito que é oxidado a nitrato pela interação bactéria e nitrito e a
desnitrificação, processo anóxico no qual as bactérias heterotróficas utilizam nitrito e
ou nitrato como aceptores de elétrons.
5.4.7 Avaliação da Eficiência na remoção da série nitrogenada
A eficiência na remoção das frações nitrogenadas em amostras do efluente nos
WC foi avaliada por meio da quantificação do NTK, do nitrogênio amoniacal, do nitrato
e do nitrito tanto do afluente quanto efluente.
Na Figura 20 podem ser observadas as eficiências em termos percentuais de
remoção da série nitrogenada para cada wetland.
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Figura 20 – Eficiências médias de remoção da série nitrogenada composta por NTK, nitrogênio
amoniacal, nitrato e nitrito.

Fonte: Autoria Própria (2019)

Foi verificada eficiência média na remoção do NTK (Figura 20) nos wetlands de
10; 8 e 8 % para WC 1, WC 2, WC3, respectivamente. Observa-se também para o
nitrogênio amoniacal os valores médios de 3; 2 e 4 %.
Na Figura 20 pode ser verificado que os valores correspondentes a eficiência
de remoção do nitrito (30; 33 e 41 %) e do nitrato (34; 35 e 41%) para o WC 1, WC 2
e WC 3, respectivamente.
5.4.8 Avaliação da remoção do fósforo
Nos monitoramentos realizados para o fósforo total, as médias obtidas para o
afluente, o WC 1, o WC 2 e para o WC 3 foram respectivamente 13; 9; 8 e 8 mgL-1.
Na Figura 20 pode-se observar a distribuição dos dados calculados a partir dos
monitoramentos realizados para determinar a eficiência na remoção do fósforo total.
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Figura 21 – Cargas orgânicas volumétricas em termos de Fósforo nos afluentes e efluentes
dos wetlands construídos

Fonte: Autoria própria (2019)

Na Figura 21 podem ser verificadas as medianas obtidas dos resultados das
amostras do afluente e do efluente em termos de cargas volumétricas de Fósforo no
WC 1 de 0,009 e 0,006 kg m-3 d-1; no WC 2 de 0,012 e 0,008 kg m-3 d-1 e de 0,008 e
0,005 kg m-3 d-1 no WC 3.
As cargas volumétricas médias afluente e efluentes (Figura 21), obtidas das
amostras respectivamente para o WC 1 de 0,009 e 0,006 kg m-3 d-1; para o WC 2 de
0,013 e 0,008 kg m-3 d-1 e de 0,009 e 0,005 kg m-3 d-1 para o WC 3.
Em média houve uma redução nas cargas volumétricas de fósforo, no WC 1
de 0,003 kg m-3 d-1; de 0,005 kg m-3 d-1 no WC 2 e de 0,004 kg m-3 d-1 no WC 3.
A eficiência média na remoção das cargas de Fósforo para o WC 1, WC 2 e
WC 3 foi de 26 %; 31 % e 38 %, respectivamente.
A normalidade dos dados de eficiência na remoção de Fósforo foi avaliada
através do teste de Shapiro-Wilk cujos resultados podem ser vistos na Tabela 21.
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Tabela 21 – Teste Shapiro-Wilk para remoção do Fósforo
WC

1

2

3

Tamanho da amostra

46

46

46

Média

26

31

38

Desvio padrão

19,755

18,075

10,905

W

0,8982

0,9004

0,9346

W*

0,9450

0,9450

0,9450

p

0,0097

0,0097

0,0195

Normalidade

não

não

não

Fonte: autoria própria (2019)

De acordo com os dados que se observa na Tabela 22, a hipótese de
normalidade deve ser rejeitada para os três WC dados os p-valores obtidos.
Para evidenciar a existência de diferenças significativas em termos de remoção
de fósforo entre os três WC foi aplicado o teste de Mann-Whitney. Os resultados do
teste podem ser verificados na Tabela 22.

Tabela 22 – Teste U de Mann-Whitney para eficiência na remoção do fósforo
Pares de WC

1e2

1e3

2e3

Tamanho da amostra

46

46

46

Soma dos Postos (Ri)

1856,5 e 2421,5

1619,52 e 2658,5

1773 e 2505

Medianas

27,7 e 33,8

27,7 e 39,45

33,8 e 39,45

U

775,5

538,5

692

Z(U)

2,206

4,0567

2,8581

p-valor (unilateral)

0,0137

< 0,0001

0,0021

p-valor (bilateral)

0,0274

< 0,0001

0,0043

Fonte: autoria própria (2019)

Para a remoção do fósforo os três wetlands apresentaram diferenças
significativas conforme se observa na Tabela 22 os p-valores menores que 0,05.
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Na Tabela 22, os pares (1; 3) e (2; 3), em que o elemento comum (WC 3), os
p-valores são menores que α (0,05), o par (1; 2) possui p-valor mais próximo (embora
ainda assim menor) de α (0,05).
Além disso pela definição de U, quanto menor seu valor, maior é a evidência
de diferenças entre os agrupamentos. Então há evidências que o WC 3 é o elemento
que se apresenta estatisticamente diferente dos demais.
5.5

AVALIAÇÃO DAS PLANTAS
Na Figura 22 pode-se observar pelas imagens de A até H em que se apresenta

o desenvolvimento das mudas de Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty, desde o
preparo e plantio das mudas perfazendo o período de 152 dias com observações
semanais.
Figura 22 – Acompanhamento Visual do Desenvolvimento do capim vetiver nos WC durante o
período de operação do sistema de 152 dias

Fonte: autoria própria (2018).
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Na Figura 22 observa-se em 22-A e 22-B as etapas de preparo das mudas e
do plantio do capim vetiver. Um anel plástico contendo um número de identificação e
posição da muda pode ser observado em 22-B.
Em 22-C após 11 dias e 22-D após 30 dias o desenvolvimento inicial do vetiver
em que se observa o crescimento de alguns brotos.
Em 22-E, após 53 dias e em 22-F após 87 dias observa-se crescimentos das
brotações iniciais e o surgimento de novos brotos, entretanto o crescimento é lento
devido ao clima de inverno. Em 22-G, aos 121 dias observou-se um maior
desenvolvimento das plantas e em 22-H, aos 152 dias as plantas se encontravam em
boas condições de crescimento.
Durante o período de desenvolvimento das plantas notou-se durante os dias
mais frios, que algumas plantas murchavam. Entretanto houve recuperação posterior
com 100% de aproveitamento das mudas plantadas sem necessidade de reposição.
No período, representado na Figura 22, a temperatura ambiente próxima aos
WC foi monitorada continuamente e variou de 3 a 34 º C com média em 14ºC.
Segundo Truong, Van e Pinners (2008) o C. zizanioides pode resistir e crescer
em condições extremamente frias e a parte superior pode até mesmo morrer ou ficar
dormente sob efeito de geadas, mas os pontos de crescimento no subsolo
sobrevivem.
O capim vetiver, no solo, se estabelece rapidamente em climas quentes e
úmidos e demora mais no inverno para emitir seus perfilhos além de ser mais exigente
em irrigações (TORRÃO et al., 2011).
Na Tabela 28 pode se visualizar os dados resultantes da contagem de perfilhos
após 152 dias do plantio.
Tabela 23 – Número de perfilhos após 152 dias do plantio
Nº de perfilhos
WC

Média inicial

Total de mortos

total após 152 dias

Número de perfilhos
estimado por wetland

1

2

0

6

30

2

2

0

6

30

3

2

0

9

45

Fonte: autoria própria (2018)

79

Na Tabela 28 são observados os números de perfilhos (em média dois)
verificados no preparo das mudas e o total após 152 dias do plantio das mudas que
foi de 6 unidades nas amostras do WC 1 e do WC 2 e 9 unidades no WC 3.
O número total de perfilhos estimado foi de 30 unidades para o WC 1, 30
unidades para o WC 2 e para o WC 3 a quantidade de 45 mais perfilhos possivelmente
devido ao menor sombreamento observado no local.
Teixeira et al. (2015) avaliaram o desenvolvimento do capim vetiver em três
diferentes tipos de solo e observaram após 168 dias do plantio: 11,5 perfilhos por
planta em solo cambissolo háplico; 10,7 em argissolo amarelo e no 7,8 em latossolo
amarelo.
Abraão et al. (2019), também avaliaram o número de perfilhos em duas texturas
de solos argilosos: uma contendo 38% e outra 59% em argila e encontraram após 120
dias do plantio, respectivamente 23 e 18 perfilhos/ planta.
Quando se compara os dados dos autores anteriormente citados que
cultivaram o vetiver em solos, os números de perfilhos verificados (Tabela 28) no
período são menores provavelmente devido a possíveis efeitos inibitórios
relacionados ao período de inverno.
É necessário ponderar que o capim C. zizanioides ainda estava em estágios
iniciais do seu desenvolvimento nos wetlands e poderá necessitar de maior tempo
para adaptação e desenvolvimento.
Effendi et al. (2017) estudaram o capim vetiver na recuperação de águas
contaminadas com óleo cru e concluíram que o capim foi capaz de viver em águas
contaminadas e tiveram altas taxas de sobrevivência neste meio.
Na Tabela 24 pode-se observar os dados biométricos observados e a taxa de
crescimento relativo (TCR) verificada para os WC.
Tabela 24 – Aspectos do crescimento das plantas desde o plantio até 152 dias em que se se
avaliou o comprimento das raízes, a taxa de crescimento da parte aérea e o TCR.

WC

Comprimento
médio inicial
das raízes (m)

Comprimento
máximo das
raízes (m)

Crescimento
das raízes no
período de 152
dias (m)

Crescimento
da parte aérea
(cm dia-1)

TCR (mg dia-1)

1

0,140

0,180

0,040

0,48

4,1

2

0,140

0,150

0,010

0,50

4,6

3

0,140

0,202

0,062

0,57

11,5

Fonte: Autoria própria (2019)
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Na Tabela 24 observa-se o comprimento máximo encontrado para o WC 1
(0,180 m), o WC 2 (0,150 m) e o WC 3 (0,202 m). Considerando-se o comprimento
radicular médio inicial de 0,14 m tem-se que o crescimento durante o período de 152
dias para as raízes foi de 0,04 m no WC 1, de 0,01 m no WC 2 e de 0,062 m para o
WC 3.
Borges et al. (2015) reportaram 0,90 m de comprimento do sistema radicular
do capim vetiver após 234 dias de cultivo em wetland construído alimentado em
bateladas com efluente sintético.
Entretanto Ramos et al. (2017) estudaram o tratamento de efluente de
suinocultura com vetiver em meio suporte de argila expandida e verificaram após um
ano que as raízes do capim vetiver atingiram profundidade máxima de 0,29 m.
O crescimento da parte aérea (folhas) observado no WC 3 (Tabela 24) foi de
0,57 cm por dia, ou seja, maior que no WC 1 e no WC 2, respectivamente, de 0,48 e
0,50 cm por dia.
Tambunan, Effendi e Krisanti (2018) encontraram valores menores quando
avaliaram o desenvolvimento de C. zizanioides em várias condições de diluição de um
efluente. Observaram altura média da planta de 0,030 cm/ dia (diluição de 50 %) e
não muito diferente de água (controle) de 0,032 cm/ dia e com 75 e 100 % tiveram
0,022 e 0,018 cm/ dia, respectivamente.
Effendi, Munawaroh e Ayu (2017) encontraram valores de TCR em torno de 5,1
g/ semana para vetiver em água contaminada com óleo cru e de 4,8 g/ semana
utilizando somente água e concluíram que o vetiver é capaz de utilizar o óleo como
fonte de nutrientes.
Conforme se observa na Tabela 24, a taxa de crescimento relativo (TCR) no
WC 3 (11,5 mg d-1) também foi maior com cerca de 2,5 vezes o encontrado no WC 2
(4,6 mg d-1) e 2,8 vezes o do WC 1 (11,5 mg d-1), o que é indicativo de condições mais
favoráveis de crescimento no WC 3.
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6

CONCLUSÕES

A profundidade do meio suporte de fragmentos de blocos cerâmicos em
wetland construído de escoamento vertical ascendente foi avaliada na fase inicial
quanto a sua eficiência no tratamento de esgotos de baixa carga orgânica.
A composição química dos blocos cerâmicos fragmentados (Si, O, Al, Ca, C e
outros) associada às características da superfície irregular (sulcos, grânulos,
porosidades e resistência) proporcionam propriedades de interesse no tratamento dos
esgotos.
Observou-se que o pH nos WC não sofreu influência das profundidades do
meio suporte e não se verificou diferenças estatisticamente significativas neste
parâmetro.
Em contrapartida, observou-se nos dados obtidos do monitoramento do POR e
do OD o ambiente anaeróbio nos WC, mas foram verificadas diferenças estatísticas
significantes atribuídas ao WC 3 (p-valor= 0,001) em que se observou a condição
anóxica junto a zona de raízes.
Para a eficiência na remoção de cargas orgânicas, em termos de DQO e de
DBO, os melhores índices médios observados ocorreram no WC 3 com 37% e 24%,
respectivamente. Não foram verificadas diferenças estatísticas significativas entre os
wetlands nestes parâmetros.
Foi verificada eficiência média na remoção do NTK de até 10%, no máximo 4%
para nitrogênio amoniacal e tanto para nitrito quanto nitrato o melhor índice médio foi
de 41% no WC 3.
A eficiência na remoção das cargas de fósforo foi maior no WC 3 (38%) em
que se verificou diferenças estatísticas significativas (p-valor= 0,0043).
O desenvolvimento do capim vetiver nos WC foi afetado por fatores climáticos
e apresentaram baixos índices de crescimento, mas ao final do período de
monitoramento observou-se bom desenvolvimento das plantas.
No WC 3 verificou-se que as taxas de desenvolvimento foram superiores aos
demais com 0,57 cm d-1 para crescimento da parte aérea e 11,5 mg d-1 para a TCR.
Os três sistemas foram dimensionados para terem características operacionais
similares, exceto na profundidade do meio suporte, maior no WC3 (1,45 m) o qual
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apresentou os melhores resultados no desempenho global comparado ao WC 1 e o
WC 2.
Desse modo verificou-se possibilidade de otimização de wetlands construídos
de fluxo vertical ascendente aumentando a profundidade do meio suporte constituído
de blocos cerâmicos fragmentados.
Parâmetros, em especial aqueles em que se observou índices de baixa
eficiência

necessitam

de

monitoramento

e

acompanhamento

em

etapas

subsequentes em que o sistema radicular do capim vetiver esteja mais bem
desenvolvido nos WC.
Recomenda-se também para trabalhos futuros:
- Avaliar a influência da composição química do material do meio suporte
(blocos cerâmicos) sobre o tratamento.
- Avaliar o sistema aplicando outros tempos de detenção hidráulica (TDH).
- Avaliar os sistemas no tratamento de esgotos de cargas orgânicas maiores.
- Avaliar efeitos alelopáticos associados ao capim vetiver e a microbiota nos
wetlands.
- Avaliar a produção de biomassa considerando modos de aproveitamento
econômico e de manutenção da estabilidade do tratamento.
- Considerar a associação a outros sistemas de wetlands de tratamento
visando maximização do tratamento.
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APÊNDICE A – DETALHES DA INSTALAÇÃO DOS WC

Figura 23 – Diagrama das etapas do processo de montagem, instalação, operação e controle e
monitoramento dos wetlands
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Figura 24 – Detalhes da montagem dos wetlands construídos. Uma seta de cor amarela na
Fotografia 24 H foi posta para identificar um exemplar de galinha d’água (Gallinula chloropus)
que habitou a área próxima as instalações durante parte do período do experimento.

Fonte: fotografias de A a G: autoria própria (2018); fotografia H: autoria de Karina Querne
de Carvalho (2018)

