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RESUMO 

 

O Brasil tem procurado alternativas de sistemas de tratamento de esgoto sanitário que 

contemplem simplicidade na operação e baixo custo de implantação. Atualmente, os tanques 

sépticos são amplamente utilizados, entretanto, o sistema apresenta eficiência de remoção de 

matéria orgânica moderada, necessitando de um pós-tratamento para alcançar um grau de 

remoção aceitável. Como alternativa para melhorar a remoção de poluentes de esgoto 

sanitário os sistemas de alagados construídos se apresentam como uma opção viável de pós-

tratamento de tanque séptico, pois não dependem de grandes gastos de energia ou manutenção 

e são capazes de garantir alta eficiência ao tratamento. Este trabalho avaliou o desempenho do 

sistema combinado de tanque séptico mais sistema de alagados construídos de escoamento 

vertical (TS+SACV) na remoção de poluentes de esgoto sanitário. A pesquisa foi 

desenvolvida nas dependências da Universidade Federal do Amazonas no município de 

Humaitá, com início das operações em 17 de agosto de 2019. As coletas foram realizadas em 

quatro pontos do sistema (cinco repetições) e aconteceram por três semanas consecutivas, 

sempre no período da tarde durante o mês de outubro de 2019. Para verificação do 

desempenho do sistema TS+SACV foram realizados os parâmetros Potencial Hidrogeniônico 

(pH), Temperatura (T), Condutividade Elétrica (CE), Oxigênio Dissolvido (OD), Sólidos 

Totais (TS), Sólidos Sedimentáveis (SSed), Demanda Bioquimica de Oxigênio (DBO), 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Fósforo Total (PT). O sistema combinado 

apresentou resultado na diminuição do pH, T e CE com valores 6,1, 27,7°C e 80 μS/cm 

estando em conformidade com os limites de lançamento estabelecidos pela Resolução 

CONAMA n°430/2011. O oxigênio dissolvido obteve elevações no efluente ao circular pelo 

sistema combinado exibindo valor médio igual a 5,44 mg/L. A variação de sólidos totais e 

sedimentáveis foi expressiva apresentando diminuição nas concentrações e a valores de 22,5 

mg/L (TS) e 0 mg/L (SSed) demostrando capacidade de amortecimento do sistema 

TS+SACV. O efluente tratado do sistema TS+SACV teve decaimento nas concentrações de 

DBO e DQO apresentando variação de 128,92 para 22,05 mg/L e 264,05 para 51,97 mg/L, 

respectivamente. O valor identificado de fósforo após o tratamento foi de 2,12 mg/L. Atribui-

se a diminuição desse nutriente principalmente pelo desempenho do SACV por meio da 

cobertura vegetal. O sistema combinado apresentou eficiências superiores às preconizadas 

pela resolução vigente CONAMA n°430/2011, com percentuais médios de remoção de 85,3% 

para Sódios Totais, 71,4% para DBO, 74,0% para DQO e 76,8% para Fósforo, indicando a 

viabilidade de aplicação desta tecnologia. Dessa forma, conclui-se que o Sistema Combinado 

Tanque Séptico mais Sistema de Alagados Construídos de Escoamento Vertical é eficiente na 

remoção de poluentes de esgoto sanitário e capaz de satisfazer os requisitos de lançamento de 

efluente, conforme prerrogativas da Resolução CONAMA n°430/2011. 

 

Palavras-chave: Esgoto. Sistema combinado. Tratamento.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Brazil has been looking for alternatives to sanitary sewage treatment systems that include 

simplicity of operation and low implementation costs. Nowadays, septic tanks are widely 

used, however, the system has moderate organic matter removal efficiency, requiring post-

treatment to achieve an acceptable degree of removal. As an alternative to improve the 

removal of sanitary sewage pollutants, constructed flooded systems present themselves as a 

viable option for septic tank aftertreatment, as they do not depend on large energy or 

maintenance costs and are capable of ensuring high treatment efficiency. This work has 

evaluated the performance of combined septic tank system plus built-up vertical flow (TS + 

SACV) wetland system in the removal of sewage pollutants. The research was carried out at 

the Federal University of Amazonas facilities in the municipality of Humaitá, with operations 

beginning on August 17, 2019. The collections were performed at four system points (five 

repetitions) and took place for three consecutive weeks, always during the period, in the 

afternoons of October 2019. To verify the performance of the TS + SACV system, the 

following parameters were carried out: Potential of Hydrogen (pH), Temperature (T), 

Electrical Conductivity (EC), Dissolved Oxygen (DO), Total Solids (TS), Sedimentable 

Solids (SedS), Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD) and 

Total Phosphorus (TP). The combined system resulted in a decrease in pH, T and EC with 

values of 6.1, 27.7 ° C and 80 μS / cm, complying with the release limits established by 

CONAMA Resolution No. 430/2011. Dissolved oxygen obtained effluent elevations when 

circulating through the combined system showing an average value of 5.44 mg / L. The 

variation of total and sedimentable solids was expressive showing decrease in concentrations 

and in values of 22.5 mg / L (TS) and 0 mg / L (SedS), demonstrating the damping capacity 

of TS + SACV system. The treated effluent from TS + SACV system had a decay in BOD 

and COD concentrations ranging from 128.92 to 22.05 mg / L, and 264.05 to 51.97 mg / L, 

respectively. The identified phosphorus value after treatment was 2.12 mg / L. The decrease 

of this nutrient is attributed mainly to SACV performance through the vegetation cover. The 

combined system presented efficiencies higher than those recommended by the current 

CONAMA resolution N° 430/2011, with average removal percentages of 85.3% for Total 

Sodium, 71.4% for BOD, 74.0% for COD and 76.8% for Phosphorus, indicating the 

feasibility of applying this technology. Thus, it is concluded that the Septic Tank Combined 

System plus Vertical Runoff Constructed Wetland System is efficient in removing sewage 

pollutants and capable of meeting effluent release requirements, according to the CONAMA 

Resolution N° 430/2011 prerogatives. 

 

Key words: Sewer. Combined System. Treatment. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O saneamento é um setor importante para a garantia do bem-estar dos seres humanos e 

da qualidade ambiental. Dessa maneira, o cenário brasileiro tem procurado uma maneira 

eficaz para destinar os esgotos sanitários e tecnologias para tratamentos de efluentes 

simplificados e sujeitos a aplicação em municípios de pequeno porte. 

Apesar de esforços nas últimas décadas, o desenvolvimento no setor de saneamento no 

Brasil decorre de maneira vagarosa, principalmente no que se refere à coleta e ao tratamento 

de esgoto sanitário, como indicam os dados de 2017 do Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento (SNIS). A pesquisa divulgada em 2019 apontou que a média nacional de 

atendimento por rede de esgotos em áreas urbanas é de 60,2%; o índice de tratamento dos 

esgotos gerados próximo de 46,0% e o dos esgotos coletados, a 73,7% (BRASIL, 2019). 

A despeito de inúmeros sistemas conhecido para realizar o tratamento do esgoto, a 

estação de tratamento nem sempre é viável economicamente. A escolha de um sistema de 

tratamento de esgotos é visto no Brasil, assim como nos demais países em desenvolvimento, 

como um item crítico configurando-se no custo de implantação e operação (VON 

SPERLING, 2006). Esta prática exige que novos sistemas sejam necessariamente estudados e 

implementados, com a finalidade de obter-se uma tecnologia capaz de relacionar 

favoravelmente o custo/benefício, tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente 

(UCKER, 2012). 

No Brasil, de acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA) 12% da população 

utilizam os tanques sépticos para o tratamento de seus efluentes gerados. É considerável 

destacar que esse número se refere somente aos tanques sépticos e desconsidera os sistemas 

que ocorrem no Brasil como fossas absorventes e negras. O sistema de tanque séptico (TS) se 

destaca por possuir algumas características vantajosas na sua utilização e é recomendado nas 

seguintes situações segundo Chernicharo (2007): em áreas desprovidas de rede pública 

coletora de esgoto; como alternativa de tratamento de esgotos em áreas providas de rede 

coletora local; para retenção prévia de sólidos sedimentáveis; quando a utilização da rede 

coletora com diâmetro e/ou declividade reduzida para o transporte de efluentes livres de 

sólidos sedimentáveis. Apesar de todas as vantagens e a simplicidade operacional, tratamento 

in loco e o custo relativamente baixo, a eficiência do tanque séptico para remoção de matéria 

orgânica é moderada, necessitando de um pós-tratamento para alcançar um grau de remoção 

da matéria orgânica aceitável (ALTVATER et al., 2009).  
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Como alternativa para uma melhor redução de poluentes do efluente de tanques 

sépticos, é recomendado que os esgotos passem por um processo adicional de tratamento 

feito, por exemplo, por leitos cultivados. Nesses sistemas, a remoção de poluentes é 

decorrente de mecanismos físicos, químicos e biológicos incluindo-se, dentre eles, processos 

de sedimentação, filtração, absorção, precipitação e adsorção química, interações 

microbianas, extração pelas plantas, volatilização e complexação (CHAGAS et al., 2011). 

Neste contexto, os sistemas de alagados construídos (SAC) demostram como uma opção 

viável, pois não dependem de grandes gastos de energia ou manutenção e são capazes de 

garantir alta eficiência de tratamento. 

O presente estudo tem como propósito avaliar as características físicas e químicas do 

esgoto sanitário tratado em Sistema Combinado Tanque Séptico mais Sistema de Alagados 

Construídos de Escoamento Vertical (TS+SACV). Tal tratamento, tendo o saneamento 

básico como requisito mínimo para evitar os problemas com a saúde pública e ambiental 

almeja configurar alternativas de minimizar os possíveis impactos do destino inadequado do 

esgoto e contribuir no contexto mitigador com a possibilidade de adequado tratamento de 

esgoto sanitário para nossa região, levando em conta os recursos locais enquadrando a 

sociedade no cenário atual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/saneamento_b%C3%A1sico
https://pt.wikipedia.org/wiki/saneamento_b%C3%A1sico
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral  

 

Avaliar o desempenho do sistema combinado Sistema Combinado Tanque Séptico 

mais Sistema de Alagados Construídos de Escoamento Vertical (TS+SACV) na redução de 

poluentes de efluentes de esgoto sanitário. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Analisar os parâmetros de qualidade do esgoto sanitário: Temperatura, pH, 

Condutividade Elétrica, Sólidos Total, Sólidos Sedimentados, Oxigênio Dissolvido, 

DBO, DQO, Fósforo; 

 Verificar atendimento ao padrão de lançamento do efluente em curso d’água receptor 

de classe 2 após o tratamento no Sistema de Alagados Construídos de Escoamento 

Vertical (TS+SACV). 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

 

3.1 Esgoto Sanitário: Característica e Parâmetros de Qualidade 

 

Na atualidade, o termo esgoto é usado a fim de indicar efluentes provenientes dos usos 

doméstico, industrial, comercial e de serviços públicos. Os esgotos são classificados em 

sanitários e industriais. Os sanitários são constituídos essencialmente da água de banho, urina, 

fezes, papel, restos de comida, produtos de limpeza e águas de lavagem. A vazão de esgoto 

indica a quantidade do esgoto transportado em um determinado tempo, sendo usualmente 

expressa em L/s ou m³/s. É a característica de maior importância visto que representa em sua 

variação o transporte de todos os componentes do esgoto, além de permitir o 

dimensionamento das unidades de coleta (JORDÃO; PESSÔA, 2014). 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2009), o esgoto sanitário é composto 

normalmente por 99% de água e cerca de 1% de material sólido, e o papel das estações de 

tratamento de esgoto é retirar a maior quantidade de material poluidor, de forma a atender os 

parâmetros de lançamento de efluente conforme a resolução vigente (CONAMA n° 

430/2011). 

Os parâmetros de qualidade água podem ser de natureza física, química e biológica, 

com capacidade de indicar as características do esgoto ou corpos d’água. Em relação ao 

tratamento de esgoto, os parâmetros de maior interesse são aqueles presentes na legislação 

relacionada e necessários para avaliar o desempenho das estações de tratamento de esgoto. 

Além dos parâmetros do efluente doméstico, é essencial conhecer os parâmetros de qualidade 

requeridos para o corpo receptor que receberá o lançamento dos efluentes tratados (JORDÃO; 

PESSÔA, 2014). 

Quanto às normas ambientais pertinentes aos aspectos de qualidade da água e 

lançamentos de efluentes no Brasil, destacam-se a Resolução Conselho Nacional do Meio 

Ambiente de nº 357/05 e a de nº 430/2011. A primeira aborda a classificação dos corpos 

d’água e define instruções de enquadramento de acordo com o uso da água (BRASIL, 2005),e 

a segunda alterando em parte e complementando a Resolução 357/05 que dispõe sobre as 

circunstância e padrões de lançamento de efluentes, baseando-se nos níveis de qualidade 

necessários para atender às necessidades da população (BRASIL, 2011).  

Alguns dos principais parâmetros utilizados para caracterizar e avaliara qualidade do 

esgoto sanitário são: temperatura, potencial hidrogeniônico (pH), condutividade elétrica, 
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oxigênio dissolvido (OD), sólidos totais (ST), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), 

demanda química de oxigênio (DQO), Fósforo Total (PT), Nitrogênio Total (NT). 

 

3.1.1 Temperatura 

 

A temperatura é o parâmetro que faz a medição da intensidade de calor, refletindo o 

grau de aquecimento das águas e da radiação solar, afeta diretamente o estado ambiental 

dependendo de fatores como clima, composição geológica, condutividade elétrica das rochas, 

dentre outras (MATIC et al., 2013). 

A elevação da temperatura aumenta as reações químicas e biológicas, reduz a 

solubilidade dos gases e eleva a taxa de transferência de gases (pode liberar gases com odores 

desagradáveis durante o tratamento do esgoto), reduz a concentração de oxigênio dissolvido e 

isso contribui com a depleção dos níveis de oxigênio (VON SPERLING, 2006).  

É considerada ótima temperatura para as atividades bacterianas valores entre 25 a 35 

°C. Para a ocorrência da digestão aeróbica e a nitrificação (processo aeróbio) cessam em 

temperaturas superiores a 50 °C, em temperaturas inferiores a 15 °C, ocorre à inativação de 

bactérias produtoras de metano, e próximos aos 5°C, as bactérias autotróficas nitrificantes 

praticamente deixam de agir (METCALF; EDDY, 2003). (BRAILE; CAVALCANTI, 1993). 

Segundo Von Sperling (2007), a temperatura é um parâmetro que também permite 

determinar se há poluição térmica pela descarga de efluentes. Como diversos corpos hídricos 

são receptores de efluentes, a resolução do CONAMA 430/2011 estabelece como temperatura 

máxima para o lançamento de efluentes, 40C. 

 

3.1.2 Potencial Hidrogeniônico 

 

O pH é um parâmetro importante em muitos estudos no campo do saneamento 

ambiental por influir em diversos equilíbrios químicos que ocorrem naturalmente ou em 

processos unitários de tratamento de efluentes (CETESB, 2009). Não apresenta risco sanitário 

associado diretamente a sua medida, mas indica se uma solução líquida é ácida (pH < 7), 

neutra (pH = 7) ou alcalina (pH > 7). É recomendado pelas resoluções CONAMA 357 

(BRASIL, 2005) e 430 (BRASIL, 2011), que definem limites entre 5 a 9 para o corpo 

receptor, esgoto bruto e efluente tratado. 
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O pH é um dos indicadores fundamentais para a interpretação da condição do meio 

ambiente, permitindo a identificação de possíveis fontes geradoras de poluição. Valores 

extremos de pH podem afetar a vida aquática (VASCO et al., 2010). Ainda assim o pH é uma 

variável abiótica importante nos ecossistemas aquáticos de difícil interpretação pela 

quantidade de fatores que o podem afetar (ESTEVES, 2011). 

De acordo com Von Sperling (2007), o que afetam o pH são os fatores naturais como a 

dissolução de rochas e a fotossíntese, ou fatores antrópicos como os esgotos domésticos e 

industriais. Para Silva (2008), o pH tende a subir com o aumento das chuvas, pois aumenta a 

diluição de compostos dissolvidos e há um escoamento maior. 

 

3.1.3 Condutividade Elétrica 

 

A Condutividade elétrica (CE) é um parâmetro que indica modificações na 

composição dos corpos d’água, porém não especifica quantidades e componentes (BOESCH, 

2002; ESTEVES, 2011). Em diferentes íons variam nessa habilidade, mas, em geral, a maior 

concentração de íons na água natural, corresponde à maior condutividade. Pode-se utilizar o 

parâmetro da CE para obter uma noção da quantidade de sais na água, uma vez que está 

diretamente ligada à quantidade de sólidos dissolvidos totais (MACHADO, 2006). 

Para Bollmann (2003), é um indicativo da contaminação por descargas de efluentes 

industriais e domésticos, visto que a CE está associada à quantidade de sais e íons dissolvidos 

na água, os quais são liberados na decomposição da matéria orgânica constituinte no meio.  

Segundo Esteves (2011), a CE depende da sazonalidade pois ocorrem variações em 

determinado período, sendo menor no período chuvoso por causa do aumento do fator de 

diluição dos íons, não obstante o lançamento de efluentes industriais poderem elevar os 

valores da CE independentemente da sazonalidade. 

Na constituição brasileira, não existe um padrão de condutividade na legislação, 

porém, de acordo com Von Sperling (2007), as águas naturais apresentam teores de 

condutividade na faixa de 10 a 100 μS/cm, e em ambientes poluídos por esgotos domésticos 

ou industriais os valores podem chegar até 1000 μS/cm. 
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3.1.4 Oxigênio Dissolvido 

 

O oxigênio dissolvido (OD) refere-se ao oxigênio molecular (O2) dissolvido na água. 

É um parâmetro que caracteriza a qualidade da água, havendo uma concentração de saturação 

em água relacionada com as variáveis da pressão atmosférica, da salinidade, temperatura e das 

atividades biológicas e, de forma indireta, de interferências antrópicas, como o lançamento de 

efluentes nos cursos d’água. A unidade de OD utilizada é mg/L (PINTO, 2007). 

A Temperatura pode se relacionar com o oxigênio dissolvido na sua redução, pois 

quando isso acontece a concentração de saturação do oxigênio diminui, e quando contrário, 

indica que as quantidades de reações bioquímicas aumentam. Logo a temperatura é 

considerada um parâmetro de monitoramento do oxigênio dissolvido segundo Jordão e Pessoa 

(2014). 

O oxigênio dissolvido é indispensável para os organismos aeróbicos. Durante a 

estabilização da matéria orgânica que ocorre através da retenção do esgoto, as bactérias fazem 

uso do oxigênio nos seus processos respiratórios, podendo causar uma redução da 

concentração de oxigênio no meio. Caso o oxigênio seja totalmente consumido, o ambiente 

passa a ser anaeróbio (ausência de oxigênio) (VON SPERLING, 2006). 

Nas águas naturais, o oxigênio é vital também para outros seres vivos, especialmente 

os peixes, onde a maioria das espécies não resiste a concentrações de oxigênio dissolvido na 

água inferiores a 4,0 mg/L. É, portanto, um parâmetro de extrema relevância na legislação de 

classificação das águas naturais, bem como na composição de índices de qualidade de águas 

(PIVELI, 2010). 

 

3.1.5 Sólidos Totais 

 

De acordo com Piveli (2010), os sólidos totais (ST) estão dentre os parâmetros 

utilizados para caracterizar fisicamente as águas. Embora sejam parâmetros físicos, fornecem 

indicações preliminares importantes para a caracterização da qualidade química da água 

como, por exemplo, os níveis de sólidos em suspensão (associados à turbidez) e as 

concentrações de sólidos dissolvidos (associados à cor), os sólidos orgânicos (voláteis) e os 

sólidos minerais (fixos), os compostos que produzem odor, etc. As suas aplicações nos 

estudos e fenômenos que ocorrem nos ecossistemas aquáticos e de caracterização e controle 
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de qualidade de águas para abastecimento público e residuárias, tornam as características 

físicas indispensáveis à maioria dos trabalhos envolvendo qualidade de águas. 

Em saneamento, sólidos nas águas correspondem a toda matéria que permanece como 

resíduo, após evaporação, secagem ou calcinação da amostra a uma temperatura pré-

estabelecida durante um tempo fixado. Em linhas gerais, as operações de secagem, calcinação 

e filtração são as que definem as diversas frações de sólidos presentes na água (sólidos totais, 

em suspensão, dissolvidos, fixos e voláteis). Os métodos empregados para a determinação de 

sólidos são gravimétricos (utilizando-se balança analítica ou de precisão) (CETESB, 2009). 

 

3.1.6 Demanda Bioquímica de Oxigênio 

 

A demanda bioquímica de oxigênio (DBO), mensura a matéria orgânica 

biodegradável, equivale a quantidade de oxigênio dissolvido, necessária aos microrganismos, 

na estabilização da matéria orgânica em decomposição, sob condições aeróbias. Num 

efluente: quanto maior a quantidade de matéria orgânica biodegradável maior é a DBO 

(NUVOLARI, 2011).  

Para baixas cargas de entrada e concentrações de entrada, a degradação da DBO é 

dominada por mecanismos aeróbios. Com o aumento das cargas, os processos aeróbios 

tornam-se menos prováveis e mecanismos anaeróbios são mais prováveis de ocorrer. 

Considerando que a DBO é um parâmetro agregado (incluindo forma solúvel e particulada), 

sua fração particulada pode ser separada na superfície do filtro, o que também contribui para 

remoção de DBO, no caso de elevadas concentrações afluentes (KADLEC; WALLACE, 

2008). 

Segundo a resolução CONAMA 430/2011, estabelece que a condição ideal para 

despejo de efluentes no corpo d’água esteja com a DBO de 60%. Pois é necessária a 

verificação para que não comprometa os níveis de oxigênio dissolvido no corpo hídrico. 

 

3.1.7 Demanda Química de Oxigênio 

 

A demanda química de oxigênio (DQO) determina a quantidade de oxigênio 

dissolvido equivalente à quantidade de matéria orgânica (MO) possível de ser oxidada por 

uma agente oxidante forte. Esse agente comumente utilizado é o dicromato de potássio em 

meio ácido, que na presença do catalizador sulfato de prata, oxida de uma única vez as 
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espécies de carbono orgânico e inorgânico presente na amostra. A DQO é um dos parâmetros 

mais utilizados para se avaliar o grau de poluição dos corpos receptores e de efluentes. 

(DUBBER; GRAY, 2010; BARCELLA, 2016). 

A relação DBO/DQO superior a 0,5 indica que este é facilmente tratado por processos 

biológicos. Se a relação DBO/DQO for inferior a 0,3 indica a baixa fragilidade desse esgoto 

sofrer degradação biológica, possivelmente devido a ocorrência de componentes tóxicos, ou 

indica a necessidade de aclimatar os microrganismos requeridos para esta estabilização 

(METCALF; EDDY, 2003). 

 

3.1.8 Fósforo  

 

O fósforo (P) é um elemento químico de extrema importância para o funcionamento 

dos sistemas biológicos de todos os organismos vivos. Ao contrário do nitrogênio, cujo 

reservatório é o ar, a fonte de fosforo na natureza é a litosfera. Sua liberação natural ocorre 

principalmente por meio de erosão do solo, num processo lento em que parte do fósforo é 

transportado para hidrosfera (QUEVEDO; PAGANINI, 2011). 

Geralmente o fósforo encontra-se presente nas águas residuárias em baixas 

concentrações, ocorrendo quase somente na forma de fosfato, incluindo o fosfato orgânico, o 

inorgânico (ortofosfato), e o polifosfato (P particulado) (VON SPERLING, 2005). O fosfato 

orgânico é formado principalmente por processos biológicos e são encontrados no esgoto 

bruto em restos de alimentos, em resíduos fecais, em esgotos tratados encontra-se nas biotas 

vivas e mortas, como algas e bactérias de tratamento por lagoas. O fósforo inorgânico 

encontrado nos esgotos vem constantemente de várias formas de produtos de limpeza 

individual e doméstica.  

Mota e Von Sperling (2009) afirma que o fósforo não apresenta implicações sanitárias 

na qualidade da água. Entretanto, sua importância está associada principalmente por ser um 

nutriente essencial para o crescimento dos microrganismos responsáveis pela estabilização da 

matéria orgânica e por ser indispensável para o crescimento de algas, podendo, por isso, em 

certas condições, conduzir a fenômenos de eutrofização acelerada. 

 

3. 2 Sistema de Tratamento de Esgoto por Tanque Séptico 

O mais simples e mais comumente conhecido tratamento de esgoto local é o tanque 

séptico (MASSOUD et al., 2009) o qual foi desenvolvido, principalmente, para a remoção de 
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sólidos sedimentáveis e de materiais flutuantes (BRADLEY et al., 2002). A Figura 1 ilustra o 

funcionamento do tanque séptico (TS). 

O projeto, a construção e a operação do tanque séptico são normatizados pela NBR 

7229 de 1993 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1993). Os tanque 

sépticos podem ser prismáticas, retangulares ou circulares, construídas em alvenaria revestida 

internamente com argamassa de cimento de forma a garantir a sua estanqueidade. Elas devem 

ser fechadas, providas de tubos de ventilação e de inspeções para a manutenção e a retirada do 

lodo. 

Jordão e Pessoa (2009) ressaltam que o sistema TS se classifica como primário, visto 

suas desvantagens de não conseguir ultrapassar os patamares de redução: de 50% de sólidos 

em suspensão, e ficando muito próximo dos mínimos 30% de DBO apresentando baixa 

eficiência na remoção, o efluente possui cor escura e um odor forte causado pela presença do 

gás sulfídrico.  

 

Figura 1 - Funcionamento do Tanque Séptico. 

 
Fonte: Biodyne Brasil (1989). 

 

A matéria orgânica sedimentada no fundo do tanque formando o lodo, o qual sofre 

digestão por um período prolongado. A produção de lodo não é muita, mas liberam maus 

odores, principalmente devido ao gás sulfídrico produzido no processo anaeróbio. Os gases 

produzidos no tanques são liberados junto com seus efluentes. O lodo das fossas já é 

estabilizado e pode ser encaminhado diretamente para a secagem e disposto no solo, de forma 

adequada, tomadas as devidas precauções sanitárias e ambientais (SALVADOR, 2013). 

O tanque séptico (TS) é um sistema de tratamento de esgoto domésticos considerado 

como um bom reator para o tratamento primário, se dimensionado e implantado 

adequadamente, além de ser de fácil operação, construção e baixo custo econômico 
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(FUNASA, 2014). De acordo com Salvador (2013), o sistema TS visa atender a poucos 

usuários em unidades unifamiliares, grupos de residências, prédios e pequenas comunidades. 

Ela é bastante empregada em locais sem redes de esgotos, na zona rural, em condomínios, 

chácaras, pousadas, alojamentos provisórios e pequenos hotéis. 

 

3.2.1 Tipos de Tanque Sépticos  

 

Segundo os autores Mendes et al. (2010), os tanques sépticos podem ser construídos 

de diferentes maneiras, em câmaras únicas, câmeras em série ou em câmara sobrepostas. 

Podem ser de forma retangular ou cilíndrica. 

TS de câmara única: também denominado câmara simples, possui apenas um 

compartimento, onde na parte superior ocorrem processos de sedimentação e de flotação e 

digestão da escuma, e na parte inferior o acúmulo e digestão do lodo sedimentado. 

TS de câmara em série: possui dois ou mais compartimentos, determinados 

sequencialmente, no sentido do fluxo do líquido e interligados adequadamente, nos quais 

devem ocorrer os processos de sedimentação, flotação e digestão. 

TS com câmaras sobrepostas: são tanques que contém divisões internas que constituem duas 

câmaras dispostas verticalmente. Possui placas inclinadas em seu interior com a função de 

separar as fases sólidas, líquidas e gasosas. 

 

3.2.2 Funcionamento  

 

De acordo com a NBR 72229/1993, as etapas de desenvolvimento do processo de 

funcionamento dos tanques sépticos, podem ser divididas da seguinte forma: 

Retenção do esgoto: Nesta etapa o esgoto é retido no tanque por tempo médio entre 12 e 24 

horas dependendo do volume de contribuição afluente.   

Decantação do esgoto: Simultaneamente a etapa anterior ocorre a formação da substancia 

denominado lodo gerado pela sedimentação de 60% a 70% dos sólidos. Parte dos sólidos não 

decantados formados por óleos, graxas, gorduras e outros materiais, misturados com gases, 

ficam retidos na superfície do liquido no interior do tanque, conhecidos como escuma. 

Digestão anaeróbia do lodo: É uma fase em que, tanto a escuma como o lodo são 

processados por bactérias anaeróbias, provocando degradação total ou parcial da matéria 

orgânica. 
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Redução de volume do lodo: A etapa anterior, de digestão anaeróbia, resulta em gases, 

líquidos e acentuada redução do volume dos sólidos retidos e digeridos, que adquirem 

características estáveis capazes de permitir que o efluente líquido do tanque séptico possa ser 

lançado em melhores condições de segurança do que as do esgoto bruto. 

A NBR 13969/1997 sugere tecnologias de algumas alternativas como tratamento de 

efluente de tanque séptico e disposição final, na Tabela 1 estão descritas as tecnologias 

complementaras como pós-tratamento. 

 

Tabela 1 - Descrição das tecnologias de tratamento complementares e disposição final dos 

efluentes líquidos de tanque séptico segundo a NBR 13969/1997. 
Tecnologia Descrição 

Filtro anaeróbio de 

leito fixo com fluxo 

ascendente 

Composta por duas câmaras sendo uma inferior vazia e outra 

superior preenchida de meio filtrante submerso, onde atuam 

microrganismos facultativos e anaeróbios dispersos tanto no 

espaço vazio quanto nas superfícies do meio filtrante capazes de 

estabilizar a matéria orgânica.  

Filtro aeróbio 

Contendo meio filtrante submerso, basicamente aeróbia, onde 

ocorre a refinação do esgoto, e a câmara de sedimentação, onde os 

flocos biológicos são sedimentados. 

Filtro de areia 

Tanque composto por meios filtrantes, onde ocorre a remoção de 

poluentes, tanto por meio físico, quanto bioquímico, devido aos 

microrganismos fixos nas superfícies dos grãos de areia. 

Vala de filtração 

Construída diretamente no solo, preenchida com meios filtrantes e 

contida tubos de distribuição de esgoto e de coleta de efluente 

filtrado, destinada à redução de poluentes através de ações físicas 

e biológicas sob condições essencialmente aeróbias. 

Escoamento 

superficial 

Processo que consiste no escoamento do esgoto na superfície do 

solo de pequena declividade e com vegetação. 

Lagoa com plantas 

aquáticas 

Tanque raso com plantas aquáticas flutuantes, empregada na 

remoção de poluentes através de plantas. 

Vala de infiltração 

Consiste na percolação do esgoto em vala escavada no solo, onde 

ocorre a depuração devido aos processos físicos e bioquímicos. 

Seu desempenho depende das características do solo. 

Sumidouro 

Unidade de depuração e de disposição final verticalizado em 

relação à vala de infiltração. Seu uso é favorável somente nas 

áreas onde o aquífero é profundo. 

Fonte: NBR 13969 (1997). 
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3.3 Características do Sistema Alagado Construído 

 

O Sistema Alagado Construído (SAC) também conhecido como wetlands é uma 

tecnologia desenvolvida para tratamento de efluentes domésticos, industriais, agrícolas, 

chorume e escoamento de águas pluviais. São caracterizados basicamente por tanques 

mantidos alagados durante parte ou por todo o ano, e que podem ser preenchidos ou não por 

leito filtrante (ex: brita e areia) conforme ilustra na Figura 2. No SAC ocorrem inúmeros 

processos e agentes (bactérias, plantas e solo) que interagem recebendo, doando e reciclando 

nutrientes e matéria orgânica continuamente, o que acarreta na depuração das águas poluídas 

que afluem nesses ambientes (SALATI et al. 2003).  

 

Figura 2 - Perfil do Sistema de Alagados Construídos de Escoamento Vertical. 

Fonte: Sinergia Engenharia de Meio Ambiente (2015). 
 

Na década de 1960, foi idealizado o primeiro sistema alagados construídos, 

denominado root zone method pelo pesquisador Seidel e Kickuth na Alemanha. O sistema foi 

construído para fins de tratamento de efluentes de laticínios e águas ricas em fenóis 

(PHILIPPI; SEZERINO, 2004). Com diversos estudos a respeito, o SAC passou a ser 

utilizado nos EUA (na Universidade de Michigan, nos anos 70) e em outros países da Europa. 

No Brasil a implantação do SAC foi principiada por Salati e colaboradores em 1982 com a 

finalidade de avaliar a unidade empregada no tratamento de água de um córrego poluído 

(CUNHA, 2006). 
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Kadlec e Wallace (2008) define que o SAC é uma unidade que promove o tratamento 

de efluentes pela interação entre o líquido, o meio suporte, os microrganismos e as plantas. 

Esse tipo de sistema possui uma série de vantagens e desvantagens como mostra a Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Descrição das vantagens e desvantagens do sistema alagado construído. 
Vantagens  Desvantagens 

Custo de construção e operação 

relativamente baixas. 
 Podem causar problemas com insetos. 

Fácil manutenção.  

Necessidade de caracterizações precisas dos 

sólidos do efluente a tratar, do tipo de 

enchimento, do ciclo hidrológico e do 

regime de temperaturas. 

Tolerância das variações no ciclo 

hidrológico e nas cargas de contaminantes. 
 

Colmatação que ocorre com alguma 

frequência, havendo, portanto, a 

necessidade do controle da carga hidráulica 

e de sólidos para minimizar este problema. 

Alternava de alguns benefícios adicionais, 

tais como a criação de espaços verdes, de 

habitats naturais e de áreas recreacionais ou 

educacionais. 

 Necessita de um período de início até a 

vegetação estar bem estabelecida. 

Não requer o uso de energia, produtos 

químicos ou equipamentos mecânicos. 
 Influencia sazonal podem afetar o controle 

hidráulico. 

Redução da matéria orgânica e dos sólidos 

sedimentava. 
  

Sua construção pode ser diretamente no solo 

com mínimo de concreto e aço. 
  

Não apresenta mau cheiro, pois as raízes 

funcionam como filtro eliminador. 
  

Tratamento eficaz sem necessidade de 

equipamentos complexos 
  

Possibilidade de reciclagem, reutilização e 

valorização dos efluentes. 
  

Aceitável na redução de patógenos.   

Considerado satisfatório na remoção de 

matéria orgânica, sólidos suspensos, 

nitrogênio e fosforo. 

  

Fonte: (Silva, 2007). 
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O Brasil é um dos países com clima e ambiente que oferecem excelentes condições 

para a implantação do sistemas de alagados construídos (SAC), além de apresentar uma 

enorme carência de tratamento de águas residuarias, especialmente em municípios de 

pequenos e médios portes (VALENTIM 2003). 

Para alcançar maior eficiência no tratamento de efluentes, têm sido realizadas 

pesquisas com diferentes combinações de SAC. Os sistemas de alagados construídos de 

escoamento vertical (SACH) têm sido muito empregados como tratamento secundário e 

promovem satisfatória remoção de DBO e sólidos em suspensão. Porém com o uso desse 

sistema, não tem sido favorável na remoção de compostos nitrogenados, devido à limitada 

capacidade de transferência de oxigênio, característica destes sistemas. Por outro lado, 

sistemas de alagados construídos de escoamento horizontal (SACV) têm oferecido boas 

condições para nitrificação. Todavia, o processo de desnitrificação não ocorre nestes sistemas. 

Deste modo, vem sendo desenvolvidas pesquisas com sistemas híbridos ou combinados. Nos 

sistemas híbridos, é utilizada a combinação do SACH com SACV completando um ao outro 

ganhando vantagens na redução de carga orgânica, e parcialmente nitrificadas e 

desnitrificados, com menores concentrações de nitrogênio (GABOUTLOELOE et al., 2009; 

VYMAZAL, 2005; YALCUK; UGURLU, 2009).   

 

3.4 Atuação das plantas em sistema alagado construído 

 

Nos sistemas de alagados construídos (SAC) são estudadas diversas plantas aquáticas 

(macrófitas) com finalidade de reter os nutrientes pelo seu processo natural de absorção, 

necessária para seu crescimento. Esse método tem sido utilizado desde o início do século XX, 

pela observação da possibilidade de depuração dos esgotos mediada pelos elementos atuantes 

nos sistemas alagados naturais (solo, plantas e regime hidráulico) (PHILIPPI; SEZERINO, 

2004).  

As plantas também atuam através de suas raízes na diminuição da turbidez ao remover 

sólidos suspensos. O material retido pelas raízes forma um ambiente que proporciona o 

desenvolvimento de fungos e bactérias que ajudam na decomposição da matéria orgânica. Por 

este processo os produtos mineralizados são, em parte, absorvidos pelas plantas para o 

suprimento da demanda de nutrientes necessários ao seu crescimento. Em relação ao 

tratamento do efluente, as plantas exercem papel fundamental, pois oferecem superfícies para 
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a ligação de filmes microbianos que atuam no desempenho do tratamento, através das raízes 

transferem oxigênio para a coluna de água e rizomas e propiciam isolamento térmico. Estas 

são encarregadas pela manutenção da ciclagem dos nutrientes e a sombra suscitada pelas 

folhas impossibilita o crescimento de algas sobre o substrato e as lâminas de água formadas 

na superfície (CAMPOS, 1999; SILVA, 2007). 

As plantas no seu período de crescimento podem absorve macronutrientes (N e P) e 

micronutrientes (incluindo metais) (MATOS et al., 2009). A quantidade de nutrientes que 

pode ser acumulada no tecido vegetal depende da espécie utilizada, da carga de nutrientes 

afluente ao sistema e das condições ambientais, sendo esta capacidade limitada, finita e 

sazonal (TANNER, 2001). 

De acordo com Maier (2007), existem em torno de 150 espécies conhecidas para 

serem utilizadas em SACs. Dentre elas, as mais utilizadas em pesquisas têm sido a 

Phragmitesaustralis, a Typhalatifolia, Heliconia psittacorum, Gladiolushortulanus, a 

Scirpuslacustris (Bunho), Brachiaria mutica, o capim-tangola, que é um híbrido natural entre 

Brachiaria mutica e Brachiaria arrecta. 

A espécie de macrófita selecionada para o plantio nas das unidades do SACV foi a 

Brachiaria subquadripara (Trin.) Hitchc. Além de ser uma espécie adaptada a ambientes 

saturados de água, apresentar crescimento acelerado, e por possuir aerênquima, eventualmente 

permitiria a condução de oxigênio para o interior do leito filtrante.  

 

3.4.1 Brachiaria subquadripara (Trin.) Hitchc 

 

É uma planta que possui as seguintes características: perene, prostrada ou subereta, 

cespitosa, estolonífera, de colmos glabros e carnosos com enraizamento nos nós inferiores, de 

50-100 cm de altura, de origem africana. Espalha-se exclusivamente através de estolões. É 

uma planta forrageira inserida recentemente para locais úmidos e pantanosos que escapou ao 

cultivo e tornou-se séria infestante destes ambientes e de lavouras cultivadas em locais úmidas 

(LORENZI, 2008). 

Algumas pesquisas sobre a utilização dos sistemas de alagados construídos (SAC) 

para o tratamento de águas com diferentes espécies de plantas têm apresentado bons 

resultados. A Brachiaria mutica e a Brachiaria arrecta são espécies já estudadas que 

apresentaram bom desempenho no tratamento de efluente doméstico. Os trabalhos de Brasil 

(2005), Calijuri et al (2009) fizeram uso do capim Brachiaria arrecta, a planta mostrou 
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excelente capacidade de absorção de nitrogênio e fósforo, chegando respectivamente uma 

remoção de 82% e 79% e apresentando boa influência no SAC. No entanto, o presente estudo 

tem como propósito avaliar o desempenho da Brachiaria subquadripara na remoção de 

poluentes em sistemas de alagados construídos de escoamento vertical (SACV). 
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4 METODOLOGIA  

 

4.1 Descrição da área de estudo  

 

O presente estudo foi desenvolvido na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), 

Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (IEAA), no município de Humaitá – AM. As 

unidades do sistema de alagados construídos de escoamento Vertical (SACV) foram 

implantadas para formar um sistema combinado com o Tanque Séptico (TS) já existente. O 

sistema está localizado nas coordenadas geográficas: Latitude a 07º 30’ 22’’ S e Longitude a 

63º 01’ 15” W. A imagem de satélite da estação pode ser observada na Figura 3 Em destaque 

são mostradas as marcações dos pontos no TS e nas unidades do SACV (P1, P2, P3 e P4). 

 

Figura 3 - Localização da área de estudo. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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O sistema de tratamento foi implantado para adequação ao padrão de lançamento do 

esgoto sanitário da Universidade Federal do Amazonas do município de Humaitá 

(UFAM/IEAA) para não levar ao comprometimento do corpo receptor. 

O córrego possui presença de vegetação nativa em seu percurso e interferências no 

escoamento superficial devido a presença de ruas, o comprimento é de 1,63 km seu 

desaguamento ocorre no Rio Madeira, conforme apresentado na Figura 4.  

 

Figura 4 - Localização do corpo receptor do esgoto tratado da UFAM/IEAA. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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4.2 Construção do Sistema Alagado Construído de Escoamento Vertical 

 

A Figura 5 A e B apresenta a instalação com um filtro aeróbio antes da implantação do 

SACV que não estava em funcionamento até o dia 11 de maio de 2019, nesta data se iniciou a 

construção do sistema alagado construído aproveitando as caixas d’água do filtro aeróbio. 

 

Figura 5 - Locação do projeto antes do início das atividades e depois de ser implantado. 

 
A – Sistema filtro aeróbio antes da locação do SACV; B – Sistema alagado construído 

implantado no lugar do filtro aeróbio em operação. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O SACV foi projetado para receber efluente do tanque séptico do IEAA com vazão de 

0,081 L/s. A unidade experimental foi construída ao nível do solo utilizando 2 caixas d’água 

com volume de 500 L, altura de 80 cm e diâmetro de 110 cm. O material suporte utilizado foi 

selecionado em função das faixas granulométricas de brita, areia grossa e areia fina. Desta 

forma, a Tabela 3 apresenta a altura dos leitos e o material suporte com suas respectivas 

granulometrias. Este sistema segue as características granulométricas do leito do sistema 

francês, e foi projetada de acordo com algumas recomendações de Molle et al. (2005). Na 

camada superior do sistema, determinou-se a fração granulométrica que mais se adequava ao 

desenvolvimento da planta (areia fina).  

 

 

 

 

A

C 

B

C 
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Tabela 3 - Composição granulométrica do leito filtrante das unidades do SACV 

 

Foram escolhidas tubulações de PVC de 50 mm para o sistema hidráulico das 

unidades do SACV, para alimentar com efluente do TS e coletar o efluente tratado com tubos 

perfurados nas laterais dispostos na extensão rente ao fundo do SACV. 

 

4.3 Monitoramento do sistema combinado TS+SACV 

 

A operação do SACV teve início em 17 de agosto de 2019 como pós-tratamento do 

TS, perfazendo o sistema combinado TS + SACV. A vazão diária do efluente do sistema TS é 

de 0,19 L/s. Para o SACV foi preciso estabelecer uma vazão a ser aplicada proporcional ao 

seu dimensionamento, sendo assim, se fez necessário instalar um registro que foi regulado 

para alimentar o SACV conforme apresentada na Figura 6, com vazão de 0,081 L/s. 

 

Figura 6 - Sistema hidráulico do SACV 

 
A - Registro manual para regulagem da vazão; B – Entrada do efluente no SACV. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Para os cálculos de vazão foi utilizado o método volumétrico que consistiu em 

contabilizar o volume dentro de dois recipientes diferentes, uma para a saída do efluente do 

TS com área de 0,049 m2 e outra para a entrado no SACV com área 0,0063 m2, em um 

determinado tempo.  

Camadas Altura do leito Fração 
Diâmetro médio 

(mm) 

Superior 5cm Areia fina 0,3 

Transição 20cm Areia grossa 3 - 12 

Drenagem 40 cm Brita 20 - 60 

A

C 

B

C 
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O volume escoado foi calculado utilizando a Equação 1 que multiplica a área pela 

altura d’água adquirida no período do ensaio. Para a vazão foi aplicado a Equação 2 conforme 

apresenta os cálculos a seguir. 

a) Calculo de vazão da saído do efluente do TS: 

Equação (1)  V = A x hcoluna    => V = 0,045 m2 x 0,16 m = 0,0078 m3 ou 0,78 L 

Equação (2)  Q = 
V

t
            => Q = 

0,78 L 

40s
 = 0,19 L/s 

b) Calculo de vazão da entrada do efluente no SACV: 

Equação (1)  V = A x hcoluna    => V = 0,0063 m2 x 0,13 m = 0,00081 m3 ou 0,081 L 

Equação (2)  Q = 
V

t
            => Q = 

0,81 L 

60s
 = 0,0013 L/s 

 

Onde:  

V é volume (L); 

A é a área (m2); 

t é o Tempo (s). 

 

A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas. Na primeira foi considerada a fase de 

alimentação do sistema, onde o sistema TS+SACV foi alimentado com esgoto sanitário da 

UFAM/IEAA durante um mês até o SACV estabilizar. Após a estabilização do SACV 

realizou o plantio das mudas de Brachiaria subquadripara. Na segunda etapa foi demarcado 

os pontos de coleta e a caracterização do efluente em cada ponto por meio de análises 

laboratoriais.  

A locação dos pontos de amostragens pode ser observada na Figura 7. A escolha 

destes se procedeu de acordo com os seguintes objetivos:  

 O ponto 1 (P1) foi escolhido para caracterização da qualidade do esgoto da 

UFAM/IEAA demarcado na entrada do TS; 

 O ponto 2 (P2) foi definido na saída do efluente do TS com objetivo de verificar a 

qualidade do efluente tratado antes de circular no SACV, e assim, verificar a diferença 

dos parâmetros avaliados após o efluente do TS circular no SACV;  



35 

 

35 

 

 O ponto 3 (P3) foi demarcado na saída do efluente da primeira unidade do SACV com 

objetivo de  comparar o desempenho entre as unidades;      

 O ponto 4 (P4) escolhido, refere-se ao efluente tratado da segunda unidade do SACV 

com objetivo de avaliar a redução dos parâmetros físicos e químicos, em destaque 

avaliar a eficiência de remoção de sólidos, DBO, DQO e fósforo do sistema 

combinado ST+SACV. 

 

Figura 7 - Planta representativa do sistema de tratamento de esgoto sanitário da 

UFAM/IEAA com as marcações dos pontos de coleta. 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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As coletas foram realizadas em três semanas no período da tarde do mês de outubro de 

2019. Para verificação do desempenho do sistema TS+SACV foram realizadas as análises 

com 5 repetições para os parâmetros potencial hidrogeniônico (pH), temperatura (T), 

condutividade elétrica (CE), oxigênio dissolvido (OD), sólidos totais (TS), sólidos 

sedimentáveis (SSed), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de 

oxigênio (DQO) e fósforo (P) conforme apresenta a Tabela 4 e onde são apresentados seus 

respectivos métodos analíticos. 

 

Tabela 4 - Parâmetros avaliados e métodos aplicados 

Parâmetros Avaliados Unidade Método Analítico 

pH - 
pHmetro/Hanna 

instruments/modelo 98108 

T °C 
Termômetro digital/Hanna 

instruments /modelo HI98304 

CE µS/cm 
Condutivímetro/Hanna   

instruments/modelo HI98304 

ST mg/L Método de Medeiros et al (2006) 

SSed ml/L Gravimétria 

OD mg/L 
Oxímetro portátil/YSI Life 

Science/modelo PROOD 

DBO mg/L 
Método de diluição e incubação 

(20°C, 5 dias) – método de ensaio 

DQO mg/L 
Colorimétrico: Método 5220D. 

Standard Methods 

P mg/L 

Método Ácido Ascórbico. Método 

4500 – PE. Standard  

Methods 

 

 

Os parâmetros OD, pH, T e CE foram mensurados in loco e as demais análises foram 

realizadas no Laboratório de Engenharia Ambiental (UFAM/IEAA) e no Laboratório de 

Análise de Água, Efluentes, Solo, Ar e Derivados do Petróleo (LAPEF em Porto Velho – 

RO).  
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4.4 Plantio da Brachiaria subquadripara no SACV 

 

A Brachiaria subquadripara foi coletada de um ambiente natural úmido conforme 

ilustra a Figura 8, localizado no bairro São Domingo Sávio (zona Norte) no município de 

Humaitá –AM. Como a Brachiaria subquadripara se dispersa por rizomas, alguns 

exemplares interligados tiveram que ser individualizados manualmente antes do plantio.  

Figura 8 - Brachiaria subquadripara no ambiente natural. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O plantio das mudas ocorreu no dia 16 de setembro de 2019, foram plantadas 60 

mudas com parte aérea de 10 cm em cada unidade do SACV. A colheita foi realizada em 18 

de outubro de 2019 após um mês da plantação. Na figura 9 mostra as Brachiaria 

subquadripara ao ser plantado e o seu crescimento após um mês antes da colheita. 

Deve-se destacar que o bom desenvolvimento das plantas também pode ser explicado 

pela adaptação da biomassa microbiológica no leito para formar um ambiente mais adequado 

para as plantas, já que antes do plantio, o efluente já estava sendo conduzido através das 

unidades de tratamento durante o mês. De toda forma, para realizar o plantio direto, a altura 

do efluente foi reduzida para evitar sua exposição no momento da abertura das covas. 
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Figura 9 - Desenvolvimento da Brachiaria subquadripara no SACV. 

 
A – Leito imediatamente após o plantio; B – Altura das plantas após um mês do plantio; C – 

Brachiaria subquadripara após um mês do plantio. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

4.5 Verificação da eficiência do sistema combinado TS+SACV  

 

Foi investigado a eficiência percentual do sistema de tratamento do tipo combinado 

TS+SACV na remoção de Sólidos Totais, DBO, DQO e Fósforo. Os resultados foram 

submetidos aos cálculos de eficiência de remoção utilizando a Equação 2: 

 

Equação (2)    E =
Ce−CS

Ce
 x 100 

 

Em que: 

E é a Eficiência de Remoção (%); 

Ce é a Concentração na entrada (mg/L); 

Cs é a Concentração na saída (mg/L). 

 

4.6 Análises dos dados  

  

Para elaboração dos gráficos Box-plot, foi utilizado o software Microsoft Excel versão 

de 2016. Este gráfico apresenta um resumo da grande quantidade dos dados, consisti na 

mediana, os quartis superiores e inferires, e os valores de máximos e mínimos. Para melhor 

descrição das análises dos resultados foi acrescentado nos gráficos os valore de média de cada 

parâmetro nos pontos de amostragens e comparados com a resolução CONAMA n° 430/2011. 

A

C 

B

C 

C

C 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Análises descritivas dos parâmetros avaliados no sistema combinado TS + SACV 

 

5.1.1 Potencial Hidrogeniônico 

 

Os resultados do pH apresentaram queda nos valores do afluente (P1) para o efluente 

(P4), variando entre 9,9 a 6,1 como ilustrado na Figura 10. A diminuição do pH, segundo Von 

Sperling (2005), é devido às bactérias formadoras de ácidos que fracionam a matéria orgânica 

e produz ácidos voláteis, resultando, consequentemente, em aumento da acidez do meio e uma 

redução do pH. 

 

Figura 10 - pH do efluente nos pontos do sistema TS+SACV. 

 
 

 

O efluente tratado do TS apresentou pH médio igual a 8,0 (P2). Ao circular pelo 

SACV os valores do pH (P3 e P4) variaram entre 7,0 e 6,6, ou seja, apresentaram 

características de neutralidade. Tais resultados são semelhantes aos obtidos por Kadlec e 

Walace (2008), com pH próximo a 7,0 ao passar pelo tratamento em SAC.  

A diminuição do pH explica a presença de microorganismos no sistema, no que a ação 

deste está associado com a diminuição da DBO que medem a matéria orgânica biodegradável 

sob condições de consumir oxigênio no seu processo. 
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Após o tratamento do sistema combinado TS+SACV o pH apresentou caráter 

levemente mais ácido, mas em conformidade com os limites de lançamento estabelecidos pela 

Resolução CONAMA n°430/2011, a qual estipula a faixa de pH entre 5 a 9 (BRASIL, 2011).   

 

5.1.2 Temperatura 

 

A cobertura vegetal como esperado impediu a entrada dos raios solares no SACV 

fazendo com que diminuísse a temperatura do efluente ao circular pelo SACV. Dessa forma, a 

Figura 10 apresenta a redução da temperatura entre os pontos do sistema combinado 

TS+SACV. 

Os dados médios da temperatura variaram entre 29,4 e 27,7°C, em conformidade com 

a resolução CONAMA 430/11 que permite valor máximo de temperatura para lançamento em 

corpos hídricos de até 40°C.  

 

Figura 11 - Temperatura do efluente nos pontos do sistema TS+SACV. 

. 
 

O maior valor de temperatura constatado no P1 foi de 29,4 ºC, Von Sperling (2005) 

afirma que elevações de temperaturas aumentam a taxa das reações físicas, químicas e 

biológicas, diminuem a solubilidade de gases e também aumentam a taxa de transferência de 

gases (o que pode gerar mau cheiro, no caso da libertação de gases com odores 

desagradáveis). Tal fenômeno foi percebido durante as coletas na entrada do esgoto bruto no 

TS, onde se percebeu fortes odores.  
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5.1.3 Condutividade Elétrica  

 

Pode-se observar uma redução dos valores da CE no efluente após a passagem pelo 

TS+SACV. O P1 apresentou média igual a 150,0 μS/cm maior se comparado aos demais 

pontos. A CE no P2 obteve valores próximo ao do P1 apresentando média de 147 μS/cm. O 

P3 e o P4 ocorreram uma diminuição retratando valores médios de 126,0 e 93,0 μS/cm. No 

entanto, ocorreu remoção de 50% durante a circulação no sistema ST+SACV. Em estudo 

referente ao SAC realizado por Salviato (2013), a média de remoção encontrada para a CE foi 

de 18,9% vegetado com Typhadomingensis.. Santos et. al (2007), avaliando um SACH 

plantado com Hedychium coronarium, constataram redução de 15,6%. Essa redução pode 

estar associada ao meio suporte e a presença das plantas que possui capacidade de consumir 

macronutrientes, micronutrientes e sais minerais, baixando a concentração de CE do efluente.  

  

Figura 12 - Condutividade elétrica do efluente nos pontos do sistema TS+SACV. 

 
 

 

5.1.4 Oxigênio dissolvido 

 

Ao avaliar-se a concentração de OD no sistema combinado TS+SACV, verificou-se 

que o menor valor obtido foi no P1 igual a 1,20 mg/L conforme apresentado na Figura 13. O 

valor dessa concentração está de acordo com a característica do esgoto sanitário da ETE 

localizada em Cajati –SP estudado por Furtado et al. (2009) que apresentou faixa de 

concentração de OD de 2,78 a 0,94 mg/L. Segundo Von Sperling (2005), o valor aproximado 
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a 1mg/L de OD indica teor mínimo para reatores dos sistemas aeróbios degradarem a matéria 

orgânica através do metabolismo dos microorganismos (BROTA, 2018).  

 

Figura 13 - Oxigênio dissolvido do efluente nos pontos do sistema TS+SACV. 

 

 

Durante a passagem do esgoto no sistema, os valores de OD amentaram a parte do P2 

que exibiu valor médio de 1,82 mg/L. No SACV onde foram demarcados os 3 e 4 ocorreu um 

aumento expressivo com valores médios 3,83 e 5,44 mg/L, isso devido a presença da 

vegetação atribuindo principalmente ao transporte do gás ao sistema de raízes e à rizosfera 

através do seu tecido formado por arênquimas (LAWSON, 1985; STOTTMEISTER et al., 

2003). Em relação a este parâmetro, o TS+SACV apresentou medida igual a 5,44 mg/L no 

efluente tratado e acima dos limites mínimos estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 

357/2005, que regulamenta os níveis de OD não devendo ser inferiores a 5 mg/L.  

 

5.1.5 Sólidos totais  

 

A Figura 14 expõe os resultados do sistema de tratamento TS+SACV com elevada 

variação de sólidos totais (ST) durante o monitoramento. Os dados de entrada e saída 

variaram com valores de 332,5 mg/L (P1) a 22,5 mg/L (P4). O esgoto sanitário bruto do 

IEAA (P1) encontra-se próximo ao de Tachini et al. (2002) com valor médio de 378,0 mg/L 

no esgoto sanitário bruto de Blumenau, SC. No estudo de Bem e Lazzarin (2009) ao 

caracterizar o esgoto sanitário determinaram concentração de ST de Santa Helena, PR com 

média igual a 232,84 mg/L.  
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No decorrer do tratamento, foi notado o decaimento das concentrações nos P2 e P3 

com médias de   129,3 mg/L e 45,0 mg/L. Observe-se que o valor do P3 ficou próximo ao do 

P4, isso indica que toda a remoção aconteceu no P3.  

 

Figura 14 - Sólidos totais do efluente nos pontos do sistema TS+SACV. 

 

 

5.1.6 Sólidos sedimentáveis  

 

Para sólidos sedimentáveis a Figura 14 ilustra a variação no sistema combinado 

apresentando concentrações de 2,1 ml/L a 0 ml/L. No P1 a média da concentração de SSed foi 

de 1,6 ml/L correspondente aos estudos de Backes (2016), que ao caracterizar o esgoto do 

centro Universitário UNIVATES encontrou valores de SSed entre 1,6 mL/L e 0,1 mL/L.  

O efluente do TS apresentou valor médio de SSed igual a 0,8 mL/L (P2). Backes 

(2016) ao avaliar o efluente TS no centro Universitário UNIVATES relatou variação de 0,1 a 

0,8 mL/L. O P3 exibiu concentração média de 0,2 ml/L. A remoção da concentração referente 

a este parâmetro, expressou alto desempenho do sistema combinado com resultado do 

efluente tratado exibindo valor igual a 0 mL/L conforme apresentado no P4. 
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Figura 15 - Sólidos sedimentáveis do efluente nos pontos do sistema TS+SACV. 

 

 

É possível observar que o sistema combinado apresentou capacidade de remoção total 

do SSed. Tais resultados evidenciam o desempenho satisfatório das unidades SACV. Estes 

corroboram com Cooper (199), Silvestre e Jesus (2002) que destacam que o sistema de 

alagados construídos apresenta como vantagem redução dos sólidos sedimentáveis. 

 

 

5.1.7 Demanda Bioquímica de Oxigênio  

 

A Figura 16 apresenta variação de 128,92 a 22,05 mg/ L para a concentração de 

DBO5. No P1 a média da concentração de DBO5 foi de 104,9 mg/L estando de acordo os 

valores com a faixa de Henze e Ledin (2001) que em seus estudos de caracterização de esgoto 

sanitário apresentou concentração de DBO5 entre 100 - 350 mg/L. Para Von Sperling (2005) o 

valor encontrado neste estudo está abaixo da faixa atribuídos a concentração de esgoto 

sanitário bruto de 250 - 400 mg/L. A característica do efluente gerado na universidade está 

próximo ao caráter típico do esgoto sanitário bruto. 

Observando a redução da carga de matéria orgânica, o efluente do tratamento do ST 

exibiu valor médio de 65,86 mg/L, no P3 o efluente da primeira unidade SACV apresentou 

concentração de 48,37 mg/L. O efluente tratado do sistema combina TS+SACV expressou 

concentração média de DBO5 igual a 29,96 mg/L (P4) próximo ao de Dornelas (2008) que 

avaliando o desempenho do SACH, obteve concentração média de 42 mg/L. Lana (2013) em 
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seu estudo em unidade de SACV, apresentou resultados de concentração de DBO entre com 

médias de 37,0mg/L e 52 mg/L em duas unidades de SACV plantadas. 

 

Figura 16 - DBO5 do efluente nos pontos do sistema TS+SACV. 

 

 

5.1.8 Demanda química de oxigênio 

 

O resultado da DQO apresentou variação no processo do tratamento com 

concentrações entre 264,05 mg/L a 51,97 conforme ilustra a Figura 17. O valor médio 

encontrado no monitoramento no P1 foi de 211,53 mg/L, esse resultado encontrado está 

abaixo da faixa apresentado por Von Sperling (2005), determinado entre 450 a 800 mg/L para 

esgoto sanitário. Porém, encontra-se dentro da faixa de Henze e Ledin (2001), definido 

concentração entre 210 – 740 mg/L. 

O efluente do TS (P2) obteve valor médio de 133,30 mg/L, demonstrando que o 

sistema TS reduziu a concentração de DQO em 37%. Backes (2016) ao avaliar o efluente de 

TS da universidade UNIVATES, constatou concentração de DQO entre 117,09 a 589,58 

mg/L. O efluente do TS ao circular pelo SAVC (pontos 3 e 4) apresentaram médias de 90,63 e 

63,72 mg/L no que resultou desempenho do mesmo na remoção de DQO.  
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Figura 17 - DQO do efluente nos pontos do sistema TS+SACV. 

 

 

 

5.1.9 Fósforo  

 

Os resultados das concentrações de fósforo nos pontos de amostragens estão 

apresentados na figura 18. Observou-se que no ponto P1 a concentração média foi de 13,8 

mg/L e no P2 com 12,5 referente ao TS, segundo Von Sperling (2005) a concentração de 

fósforo em esgoto sanitário varia entre a faixa de 3 e 9 mg/L. Esses altos valores 

condizem com a rotina dos funcionários dentro da universidade, como por exemplo, o uso em 

grande quantidade de detergentes e sabonete líquido que contém fosfatos em sua composição, 

utilizados nas tarefas de limpeza. 

Nas unidades de SACV onde encontra-se os pontos 3 e 4 houve uma variação 

satisfatória na redução da concentração de fósforo, os valores identificados foram de 2,12 a 

6,73 mg/L. A diminuição dessa concentração resultou no desempenho do SACV por meio da 

cobertura vegetal que provavelmente contribuiu na remoção deste parâmetro. De acordo com 

Chung et al. (2007) a presença das plantas poderia efetivamente remover fosfatos (P-PO4
-) 

pois este está prontamente disponível para a absorção. Para o fósforo não existe uma 

definição aos padrões para lançamento de efluente, porém de acordo com a Resolução 

CONAMA 430/211, o órgão ambiental competente poderá definir padrões específicos para 

lançamento de efluentes em corpos receptores com registro histórico de floração de 

cianobactérias, em trechos onde ocorra a captação para abastecimento público. 
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Figura 18 - Fósforo do efluente nos pontos do sistema TS+SACV. 

Fonte: elaborada pelo autor 
 

5.2 Eficiência de remoção de sólidos, materia orgânica e fósforo do Sistema Alagado 

Construído  

 

Com base nos dados obtidos do afluente e efluente do sistema alagado construído, 

possibilitou a verificação percentual da eficiência de remoção de sólidos totais, DBO, DQO e 

fósforo. Os resultados revelaram remoção acima de 70% em todos os parâmetros analisados 

conforme apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 5 - Médias dos parâmetros ST, DBO, DQO e P do afluente, efluente e eficiência de 

remoção do TS+SAVC e eficiência esperada de acordo com Sezerino e Fhilippi (2000), 

Morvannou et al. (2015), Dotro et al. (2017) e Maiga et al. (2017). 

Parâmetros Unidade Afluente Efluente Ef. do Est. (%) Ef. Esp. (%) 

ST mg/L 238,3 35,0 85,3 >76 

DBO mg/L 104,9 30,0 71,4 >80 

DQO mg/L 244,9 63,7 74,0 >75 

PT mg/L 13,8 3,2 76,8 <20 

ST – Sólidos totais; SSed – Sólidos sedimentáveis; DBO – Demanda bioquímica de oxigênio; DQO – Demanda 

química de oxigênio; P – Fósforo total. 

 

Avaliação do sistema combinado TS+SACV apresentou desempenho na remoção de 

ST do esgoto sanitário da UFAM/IEAA, com resultado de eficiência de 85,3% superior aos 
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dos autores Sezerino e Fhilippi (2000), Morvannou et al. (2015), Dotro et al. (2017) e Maiga 

et al. (2017), que avaliaram o desempenho de SAC no tratamento de esgoto proveniente de 

tanque séptico obtendo eficiências de remoção de sólidos totais de 76%.  

Os resultados do TS+SACV mostraram remoções satisfatórias para DBO apresentando 

eficiência de 71,4%, na qual se mantendo em conformidade com a resolução CONAMA n° 

430/2011, que estabelece remoção mínima de 60% para lançamento em corpos hídricos. O 

resultado do sistema referente a este parâmetro foi inferior com a eficiência esperada 

reportadas por Sezerino e Fhilippi (2000), Morvannou et al. (2015), Dotro et al. (2017) e 

Maiga et al. (2017), determinado faixa de eficiência maior que 80% para tratamento de esgoto 

sanitário com a utilização do sistema TS+SACV. 

O percentual de eficiência para DQO foi de 74,0%, valor menor do que observado no 

estudo de Molle et al. (2006) em SAC que obteve eficiência de 76% de remoção. O 

desempenho do TS+SACV para tratamento de esgoto sanitário, apresentou eficiência 

satisfatória para lançamento em corpo hídrico conforme determinado pela resolução 

CONAMA n° 430/2011 que exige remoção mínima de 55% de DQO.  A eficiente encontrada 

ficou próxima do que era esperado reportadas por Sezerino e Fhilippi (2000), Morvannou et 

al. (2015), Dotro et al. (2017) e Maiga et al. (2017), que apresentam Eficiências de remoção 

maior que 75%. 

A remoção em função das cargas de fósforo total (PT) no sistema ST+SACV 

demostrou resultados satisfatório, tendo como valor médio de 76,8 %, de eficiência. Tal valor 

se encontra superior ao do esperado com percentual máximo de 20% de eficiência segundo 

Sezerino e Fhilippi (2000), Morvannou et al. (2015), Dotro et al. (2017) e Maiga et al. (2017). 

A remoção específica de fósforo está relacionada com o tipo de vegetação e a composição 

química do material suporte que podem ter interferência significativa, já que os principais 

mecanismos de remoção do atributo no sistema são a adsorção pelos substratos e a 

assimilação pelos vegetais (SOUSA et al. 2004). No entanto, não foi possível a verificação do 

percentual de remoção de fósforo pela Brachiaria subquaripara plantado no SACV, no que 

poderia esclarecer a alta eficiência de remoção pelo sistema. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo confirma o desempenho do sistema combinado Tanque Séptico 

mais Sistema de Alagados Construídos de Escoamento Vertical, na redução dos parâmetros 

físicos e químicos do esgoto sanitário, capazes de satisfazer os requisitos de lançamento de 

efluente pela Resolução CONAMA n°430/2011. O sistema combinado apresentou eficiência 

superiores a resolução exigente com porcentagens satisfatória na remoção de 85,3% de Sódios 

Totais, 71,4% de DBO, 74,0% de DQO e 76,8% de Fósforo, indicando a viabilidade de 

aplicação dessa tecnologia. 

O sistema de tratamento do tipo alagados construídos de escoamento vertical 

apresentou desempenho compatível ao encontrado em literatura, no que diz respeito à 

contribuição do SACV na redução de matéria orgânica e nutrientes do efluente tanque séptico.  

Observou-se que o desenvolvimento das plantas em SACV, contribuiu na remoção de 

matéria orgânica e fósforo. No entanto, se faz necessário para confirmar este fato a 

verificação mais detalhada da capacidade da Brachiaria subquadripara considerando unidade 

com leito plantado e não plantado para fins de comparação do potencial da planta na 

capacidade de remoção de matéria orgânica, fósforo e nitrogênio. 

O sistema combinado estudado apresenta custo de construção e operação 

relativamente baixo e facilidade de implantação, demostrando viabilidade de uso em 

municípios de pequeno e médio porte possibilitando acesso ao tratamento de esgoto sanitário.  

Espera-se que outras pesquisas possam se aprofundar dando continuidade ao estudo, 

realizar análises mais detalhadas do efluente do sistema combinado tanque séptico mais 

Sistema de Alagados Construídos de Escoamento Vertical e uma ampla caracterização do 

curso d’agua receptor.  

  

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

50 

 

REFERÊNCIAS 
 

ALTVATER, P. K.; SANTOS, D. C.; MANNICH, M. Sistema biológico alternativo para pós-

tratamento de esgoto. Revista DAE, n. 181, p. 23-32, 2009. 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Atlas Esgoto: Despoluição das Bacias Hidrográfica. 

Disponível em: <http://atlasesgotos.ana.gov.br/>. Acesso em: 03 dez. 2019. 

 

BARCELLA, R. A. TCC - estudo comparativo entre diferentes técnicas analíticas para 

determinação da demanda química de oxigênio (DQO) de rios que recebem efluentes. 

Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de química. 46p. 2016. 

 

BACKES, J. F. Avaliação da eficiência de um sistema fossa séptica e filtro anaeróbio em 

escala piloto para o tratamento de efluente sanitário com a adição de papel higiênico 

como fonte de matéria orgânica. TCC - Centro universitário UNIVATES curso de 

engenharia ambiental. Lajeado, 23 de dezembro de 2016. 

 

BEM, J. F; LAZZARIN, L. Estudo de caso comparativo entre o tratamento de esgoto 

doméstico em RALF, UASB e lagoas. (2009) 61 f. Trabalho de conclusão de curso, 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2009. 

 

BIODYNE BRASIL. Águas Residuais: fossa séptica. Rio de Janeiro, 1989. Disponível em: 

<http://http://www.biodyne-brasil.com/ar_s%C3%A9ptico.html>. Acesso em: 29 out. 2019. 

 

BOESCH, D. F. Challenges and opportunities for science in reducing nutrient over-

enrichment of coastal ecosystems. Estuaries, v. 25, n. 4b, p. 886– 900, 2002. 

http://dx.doi.org/10.1007/BF02804914 

 

BOLLMAN, H. A. Relação da densidade populacional sobre variáveis de qualidade 

físico-químico das águas superficiais em Microbacias hidrográficas urbanas sem 

cobertura sanitária em Porto Alegre- RS. 2003. 162 f. Tese (Doutorado em Engenharia de 

Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul-

UFRS, Porto Alegre. 2003. 

 

BRADLEY, B. R. et al. Evaluation of onsite wastewater treatment technologies using 

sustainable development criteria. Clean Techn. EnvironPolicy, v. 4, p. 87-99, 2002. 

 

BRAILE, P. M; CAVALCANTI, J. E. W. A. Manual de tratamento de águas residuárias 

industriais. São Paulo: CETESB, 1993, 764 p. 

 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Secretaria Nacional de Saneamento – 

SNS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: Diagnóstico dos Serviços de 

Água e Esgotos – 2017. Brasília: SNS/MDR, 2019. 226 p.: il. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Operação e manutenção de 

tanques sépticos-lodo: manual de boas práticas e disposição do lodo acumulado em 

filtros plantados com macrófitas e desinfecção por processo térmico. Brasília: Funasa, 

2014. 

 



51 

 

51 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade. Diário Oficial da União, n. 239, de 14 de dezembro de 2011, p. 39-

46. Brasília, 2011. 

 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Licenciamento ambiental de estações de 

tratamento de esgoto e aterros sanitários. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2009. 

 

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução No 430, de 13 de Maio de 2011. 

Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a 

Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente- 

CONAMA. Diário Oficial da União, n. 92, 16 maio 2011, p. 89. Brasília, 2011. 

 

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e 

dá outras providências. Diário Oficial [da] União, n. 53, 18 mar. 2005, p. 58-63. Brasília, 

2005. 

 

BRASIL, M. da S. Desempenho de sistema alagado construído para tratamento de esgoto 

doméstico. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal de Viçosa, 

Minas Gerais, Viçosa, 2005. 

 

BROTA, G. A. Avaliação de um sistema piloto de wetlands construídos para a remoção 

de compostos emergentes, 2018. Dissertação - Universidade Estadual de Campinas 

Faculdade de Engenharia Agrícola. Campinas-SP. 

 

CALIJURI M. L. et al. Tratamento de esgotos sanitários em sistemas reatores 

UASB/wetlands construídas de fluxo horizontal: eficiência e estabilidade de remoção de 

matéria orgânica, sólidos, nutrientes e coliformes. Revista de Engenharia Sanitária 

Ambiental, Viçosa, v.14, n. 3, 2009, p. 421-430. 

 

CAMPOS, J. R. Tratamento de esgoto sanitário por processo anaeróbio e disposição 

controlada no solo. Rio de Janeiro: ABES, p. 464. 1999.  

 

CETESB. Significado Ambiental e Sanitário das Variáveis de Qualidade das águas e dos 

Sedimentos e Metodologias Analíticas de Amostragem. Companhia Ambiental do Estado 

de São Paulo. São Paulo, p. 44. 2009. 

 

CHAGAS, R. C. et al. Cinética de remoção de matéria orgânica em sistemas alagados 

construídos cultivados com lírio amarelo. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e 

Ambiental, v. 15, n. 11, p. 1186–1192, 2011. http://dx.doi.org/10.1590/S1415-

43662011001100012 

 

CHERNICHARO, C. A. de L. Princípios do tratamento biológico de águas residuárias: 

reatores anaeróbios. 2. ed. Belo Horizonte: DESA-UFMG, 2007. v. 5, 379p. 

 

CHUNG, A. K. C. Nitrogen and phosphate mass balance in a sub-surface flow constructed 

wetland for treating municipal wastewater. Ecol. Eng., 2007. 

 



52 

 

52 

 

DORNELAS, F. L. Avaliação do desempenho de wetlands horizontais subsuperficiais 

como pós-tratamento de efluentes de reatores UASB. Dissertação de mestrado do 

Programa de pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, UFMG. 

2008. 

 

DOTRO, G. et al. Treatment Wetlands. IWA Publishing, 2017. v. 7. (Col. Biological 

Wastewater Treatment).  

 

DUBBER, D.; GRAY, N. F. Replacement of chemical oxygen demand (COD) with total 

organic carbon (TOC) for monitoring wastewater treatment performance to minimize disposal 

of toxic analytical waste. Journal of Environmental Science and Health - Part A 

Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, v. 45, n. 12, p. 1595-1600, 

2010. 

 

ESTEVES, F. Fundamentos de limnologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2011. 826 p. 

 

FURTADO, A. L. F. F. et al. Morphological and molecular characterization of cyanobacteria 

from a Brazilian facultative wastewater stabilization pond and evaluation of microcystin 

production. Hydrobiologia, p. 195-209, 2009. 

 

GABOUTLOELOE, G. K. et al. Combinations of horizontal and vertical flow constructed 

wetlands to improve nitrogen removal. Water Air Soil Pollut: Focus, The Netherlands, v. 9, 

n. 3, p. 279-286, 2009.  

 

GASPAROTTO, F. A. Avaliação Ecotoxicológica e Microbiológica da água de nascentes 

urbanas no município de Piracicaba-SP. Universidade de São Paulo. Piracicaba, p. 90. 

2011. 

 

IBM Corp. Released. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY:IBM 

Corp. (2017). 

 

JORDÃO, E.P.; PESSÔA, C.A. Tratamento de Esgotos Domésticos. 7. ed. Rio de Janeiro: 

ABES, 2014. 1087 p. 

 

HENZE, M.; LEDIN, A. Types, characteristics and quantities of classic, combined domestic 

wastewaters. In: LENS; P.; ZEEMAN, G.; LETTINGA, G. (eds.) Decentralised sanitation 

and reuse: Concepts, systems and implementation. London: IWA Publishing, 2001, p. 59-

72. 

 

KADLEC, R.H.; WALLACE, S.D. Treatment Wetlands. 2. ed.; Boca Raton, FL,USA: CRC 

Press, 2008. 

 

LANA, L. C. O. Remoção de poluentes em um sistema alagado construído de escoamento 

vertical com alimentação em pulso. Dissertação - Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) - Programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos. 

Belo Horizonte, 2013. 

 

LAWSON, G. J. Cultivating reeds for root zone treatment of sewage. Project Report 965, 

Inst. Terrestrial Ecol., Cumbria, UK. 1985. 

 



53 

 

53 

 

LORENZI, Harri. Plantas Daninhas do Brasil: terrestres, aquáticas, parasitas e tóxicas. 4. 

ed. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2008. 

 

MACHADO, B. C. Avaliação da qualidade dos efluentes das lagoas de estabilização em 

série da Estação de Tratamento de Esgoto de Samambaia, DF para o cultivo de tilápia 

(Oreochromisniloticus). 2006. 126 f. Dissertação – Universidade de Brasília, Faculdade de 

Tecnologia, Brasília, DF. 

 

MAIER, C. Qualidade de águas superficiais e tratamento de águas residuárias por meio 

de zona de raízes em propriedades de agricultores familiares. 2007. 94 p. Dissertação 

(Mestrado em Ciências do Solo). UFMS; Santa Maria, 2007. 

 

MAIGA, Y.; VON SPERLING, M.; MIHELCIC, J. Constructed Wetlands. In: HAAS, C.; 

MIHELCIC, J.; VERBYLA, M. (eds). Management of Risk from Excreta and 

Wastewater. Part 4 of Global Water Pathogens Project, eds. J. B. Rose and B. Jiménez-

Cisneros. Michigan State University / E. Lansing, MI / UNESCO, 2017.  

 

MATIC, N. et al. Geochemical and isotopic characteristics of karstic springs in coastal 

mountains (Southern Croatia). Journal of Geochemical Exploration, n. 132, p. 90–110, 

2013.  

 

MASSOUD, M. A.; TARHINI, A.; NASR, J. A. Decentralized approaches to wastewater 

treatment and management: Applicability in developing countries. Journal of 

Environmental Management, v. 90, p. 652–659, 2009. 

 

MENDES, R. M.; DIAS, R. M.; ROFRIGUES, R. G. Avaliação do dimensionamento e 

aspectos construtivos de um sistema fossa séptica e sumidouro: estudo de caso para o 

residencial Orlando de Morais, localizado em Goiânia – Goiás. Trabalho de conclusão de 

curso (Bacharelado Engenheiro Civil) - Universidade Federal de Goiás Escola de Engenharia 

Civil, Goiânia, 2010. 

 

METCALF, L.; EDDY, H. Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. 4 ed. Revisado 

por George Tchobanoglous, Franklin L. Burton, H. David Stensel. New York: McGraw -Hill, 

2003. 

 

MOLLE, P. et al. How to treat raw sewage with constructed wetlands: an overview of French 

systems. Wat. Sci. Tech., v. 51, p.11-21, 2005. 

 

MOLLE, P.; LIÉNARD, A.; GRASMICK, A.; IWEMA, A. Effect of reeds and feeding 

operations on hydraulic behavior of vertical flow constructed wetlands under hydraulic 

overloads. Water Research, v.40, n.3, p.606-612, 2006. 

 

MORVANNOU, A. et al. Treatment performances of French constructed wetlands: Results 

from a database collected over the last 30 years. Water Science and Technology, v. 71, n. 9, 

p. 1333-1339, 2015. 

 

MOTA, F. S. B. ; VON SPERLING, M. (Org.). Nutrientes de esgoto sanitário: utilização e 

remoção. Rio de Janeiro: ABES, 2009. 2 v. 



54 

 

54 

 

NBR 7229 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. São Paulo, 

ABNT. 1993. 

 

NBR 13969 - Tanques sépticos: unidades de tratamento complementar e disposição final dos 

efluentes líquidos - Projeto, construção e operação. São Paulo, ABNT. 1997. 

 

NUVOLARI, A. et al. (Org.). Esgoto sanitário: coleta, transporte, tratamento e reuso 

agrícola. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2011. 

 

PHILIPPI, L. S.; SEZERINO. Aplicação de Sistemas tipo Wetlands no tratamento de 

águas residuárias: utilização de filtros plantados com macrófitas. Ed. do autor: [s. l.]: 2004. 

144 p. 

 

PIVELI, P. D. R. P. Aula 10 - Oxigênio Dissolvido e Matéria Orgânico em Águas. [s. l.], p. 

12. 2010. 

 

PINTO, M. C. F. Manual medição in loco. 2007. Disponível em: 

<http://www.cprm.gov.br/pgagem/manual_medicoes_T_%20pH_OD.pdf>. Acesso em: 18 

out. 2019. 

 

QUEVEDO. C. M. G.; PAGANINI, W. S. Impactos das atividades humanas sobre a dinâmica 

do fósforo no meio ambiente e seus reflexos na saúde pública. Ciência e Saúde Coletiva, v. 

16, p. 3529-3538, 2001. 

 

SANTOS, L. S.; OLIVEIRA, A.S; IDE, C. N. Eficiência de banhados construídos utilizando 

plantas ornamentais. In: V Seminário de Iniciação Científica, 2007, Anápolis, UEG, 2007. 

 

SALATI, E. Utilização de Sistemas de Wetlands Construídas para Tratamento de Águas. 

Biológico, v.65, n.1/2, p.113-116, São Paulo, 2003. 

 

SALVADOR, N. N. B. Alternativas de tratamento de esgotos sanitários. São Carlos, 

Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Engenharia Civil, 2013. 159 p. 

 

SALVIATO, L. F. K. Avaliação de um Wetlands construído para o polimento de 

efluentes gerados por uma vinícola na região da Serra Gaúcha. 2013. 94 f. Monografia 

(Graduação em Engenharia Ambiental) -Centro Universitário UNIVATES, Lajeado, 2013. 

 

SEZERINO, P. H. et al. Wetlands como polimento de efluente de lagoas de estabilização de 

dejetos de suínos – início de operação. Anais. VI Simpósio Ítalo-Brasileiro de Engenharia 

Sanitário e Ambienta, Vitoria, ES, Brasil, 2000. 

 

SILVA, A. E. P. et al. Influência da precipitação na qualidade da água do Rio Purus. Acta 

Amazonica, v. 38, n. 4, p. 733- 742. 2008.  

 

SILVA, S. C. Wetlands construídos de fluxo vertical com meio suporte solo natural 

modificado no tratamento de esgoto domésticos. Universidade de Brasília. Brasília, p. 231. 

2007. 

 

SILVA JUNIOR, E. D. et al. Tratamento de resíduos sépticos em Wetlands construídos de 

fluxo vertical. Engenharia e construção civil, Curitiba - PR, v. 2, n.2, p. 11-22, 2015. 



55 

 

55 

 

 

SILVESTRE, A.; JESUS, P. M. Tratamento de águas residuais domésticas em zonas 

húmidas artificiais. Monografia de Final de Curso, Instituto Superior Técnico, Departamento 

de Engenharia Biológica e Química. 2002. 

 

SINERGIA ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE. Sistema Wetland construído, uma 

alternativa para o tratamento de esgoto. Curitiba, PR, 2015. Disponível em: 

<http://https://sinergiaengenharia.com.br/noticias/sistema-wetland-construido-uma-

alternativa-para-o-tratamento-de-esgoto/>. Acesso em: 24 out. 2019. 

 

SNIS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Diagnóstico dos serviços de 

água e esgotos – 2010. MCIDADES. Brasília: 448 p. 2012. 

 

STOTTMEISTER, U. et al. Effects of plants and microorganisms in constructed wetlands for 

wastewater treatment. Biotechnology Advances, 22, p. 93-117. 2003. 

 

TACHINI, M. et al. Avaliação do tratamento conjunto de lodo de tanques sépticos e esgotos 

domésticos em um RALF. In: VI Simpósio Ítalo Brasileiro de Engenharia Sanitária e 

Ambiental - SIBESA. 2002. 

 

TANNER, C. C. Plants as ecosystem engineers in subsurface-flow treatment wetlands. Water 

Science and Technology, v.44, n.11-12, p.9-17, 2001. 

 

UCKER, F. E. Eficiência do capim Vetiver (Vetiveriazizanioides L. Nash) no tratamento 

de esgoto sanitário. 2012. 102 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia do Meio Ambiente). 

 

VALENTIM, M. A. A. Desempenho de leitos cultivados para tratamento de esgoto: 

contribuição para concepção e operação. Tese de doutorado. Faculdade de Engenharia 

Agrícola, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, SP, 208p. 2003. 

 

VASCO, A. N. et al. (2010) Qualidade da água que entra no estuário do rio Vaza Barris pelo 

principal fluxo de contribuição de água doce. Scientia Plena, v. 6, n. 10, p. 1-10. 

 

VYMAZAL, J.; KRÖPFELOVÁ, L. A three-stage experimental constructed wetland for 

treatment of domestic sewage: first 2 years of operation. Ecological Engineering, Oxford, v. 

37, n. 6, p. 90-98, 2008.  

 

VON SPERLING, M. Estudos de modelagem da qualidade da água de rios. Belo 

Horizonte: UFMG, 2007. v. 7. 452 p. 

 

VON SPERLING, M. Princípios do tratamento biológico de águas residuárias: princípios 

básicos do tratamento de esgotos. 2. ed. Belo Horizonte: DESA-UFMG, 2005. 211 p. 

 

VON SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 3.ed. 

Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental – UFMG, 2006, 243p. 

(Princípios do tratamento biológico de águas residuárias, 1). 

 

VON SPERLING. M. Princípios básicos do tratamento de esgotos. Belo Horizonte: 

DESA/UFMG, 1996. 243p.  

 



56 

 

56 

 

YALCUK, A.; UGURLU, A. Comparison of horizontal and vertical constructed wetland 

systems for landfill leachate treatment. Bioresource Technology, Essex, v. 100, n. 9, p. 

2521-2526, 2009.  

 

 

 

 


