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Resumo: Este trabalho teve por objetivo investigar a utilização de Typha dominguensis em flutuação 
no tratamento de esgoto doméstico, na estação de 
município de Novo Hamburgo/RS. A população total atendida por esta ETE é de 5.000 habitantes, 
sendo que, para este trabalho, utilizou
totalmente coberta com a espécie vegetal Typha dominguensis, colocadas em regime de flutuação com 
o uso de balsas plásticas. As espécies foram preparadas e plantadas a partir de plantas adultas, 
cortadas e adaptadas ao formato da balsa plástica. Os parâmetros monitor
nitrogênio amoniacal, fósforo total, sólidos suspensos e coliformes fecais (E.coli). Dos resultados 
obtidos, pode-se perceber que a variação proposta no sistema de tratamento, apresentou as 
eficiências nas remoções, das cargas na proporção
(56,4 %), nitrogênio amoniacal (46 %), fósforo total (51 %), sólidos suspensos (34 %) e coliformes 
fecais (E.coli) (80 %).   
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- RS 

trabalho teve por objetivo investigar a utilização de Typha dominguensis em flutuação 
no tratamento de esgoto doméstico, na estação de tratamento localizada no bairro Mundo Novo, no 
município de Novo Hamburgo/RS. A população total atendida por esta ETE é de 5.000 habitantes, 
sendo que, para este trabalho, utilizou-se o equivalente a 2.500 habitantes. O reator teve a superfície 

coberta com a espécie vegetal Typha dominguensis, colocadas em regime de flutuação com 
o uso de balsas plásticas. As espécies foram preparadas e plantadas a partir de plantas adultas, 
cortadas e adaptadas ao formato da balsa plástica. Os parâmetros monitorados: DQO, DBO
nitrogênio amoniacal, fósforo total, sólidos suspensos e coliformes fecais (E.coli). Dos resultados 

se perceber que a variação proposta no sistema de tratamento, apresentou as 
eficiências nas remoções, das cargas na proporção percentual representadas: DQO (56,8 %), DBO
(56,4 %), nitrogênio amoniacal (46 %), fósforo total (51 %), sólidos suspensos (34 %) e coliformes 

Esgoto doméstico, Typha dominguensis, Macrófitas. 
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trabalho teve por objetivo investigar a utilização de Typha dominguensis em flutuação 
tratamento localizada no bairro Mundo Novo, no 

município de Novo Hamburgo/RS. A população total atendida por esta ETE é de 5.000 habitantes, 
se o equivalente a 2.500 habitantes. O reator teve a superfície 

coberta com a espécie vegetal Typha dominguensis, colocadas em regime de flutuação com 
o uso de balsas plásticas. As espécies foram preparadas e plantadas a partir de plantas adultas, 

ados: DQO, DBO5, 
nitrogênio amoniacal, fósforo total, sólidos suspensos e coliformes fecais (E.coli). Dos resultados 

se perceber que a variação proposta no sistema de tratamento, apresentou as 
percentual representadas: DQO (56,8 %), DBO5 

(56,4 %), nitrogênio amoniacal (46 %), fósforo total (51 %), sólidos suspensos (34 %) e coliformes 
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Abstract: The purpose of this study was to
the treatment of domestic sewage. The present
sewage treatment station, in the city 
this sewage treatment station is 5.000
inhabitants. The entire reactor surface was covered by 
fluctuation using plastic packing of 
plants, cutted and adapted to the plastic
of this experiment were: COD, BOD5
fecal coliform. Assessment of the results showed that 
provided efficiency in the removal
(56.4%), ammoniacal nitrogen (46 
coliforms (80%). 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A realização de estudos com aplicação de tecnologias alternativas para o tratamento do 

esgoto sanitário reveste-se de mudanças de conceitos já sedimentados que afirmam que a realização do 
tratamento desta tipologia de resíduo pode ou não ser realizado com baixo consumo energético. 

Para suprir a deficiência apresentada por municípios de baixa renda (BRASIL, 2005) nos 
informa que o uso de sistemas alagados, no tratamento do esgotamento sanitário, tem sido uma 
alternativa de aplicação em regiões carentes de saneamento básico, adaptando
países de clima tropical que possuem áreas disponíveis à sua implantação. 

Segundo IBGE, o CENSO de 2010 contabilizou uma população acima de 10.600.000 
habitantes no estado do Rio Grande do Sul, 497 municípios, sendo que desta, 201 municípios possuem 
serviços de esgotamento sanitário, ou seja, 40,4 %. Sendo que na cidade de Novo Hamburgo/RS o 
sistema de esgotamento sanitário, para uma população acima de 247.000 habitantes é r
% das economias existentes no município.

Neste contexto, o tratamento de esgoto empregando plantas macrófitas em regime de 
flutuação, cuja tecnologia foi desenvolvida pelo pesquisador Diego Rey (QUINTANA, 2011), em 
algumas cidades da Espanha, destaca
implantação, baixo custo de operação e manutenção, possuindo ainda as vantagens de possibilidade de 
reuso e de aproveitamento da água tratada, principalmente, para uso industrial.

Considerando existência de um equipamento já instalado, embora operado em outro 
regime tecnológico, que permitiu a realização desse experimento, somado ao conhecimento colhido 
nas visitas realizadas nas estações de tratamento de esgotos sanitários com esta
Espanha, houve interesse na realização deste trabalho de pesquisa, objetivando demonstrar a eficiência 
do uso das macrófitas em flutuação, em especial, da 
no tratamento de esgoto sanitário, 
Hamburgo/RS. 
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study was to investigate the use of Typha dominguensis in
The present study reports the development of this tecnology 

city of Novo Hamburgo / RS where the total population supplied by
sewage treatment station is 5.000 inhabitants, and for this study we used the equivalent of 2.50

surface was covered by the macrophyte plant Typha dominguensis
plastic packing of low density. The seedlings were prepared and planted

the plastic packing form. The parameters analyzed for the development 
BOD5, ammoniacal nitrogen, total phosphorus, suspended solids

Assessment of the results showed that the variation proposed in the treatment system
removal of loads, in the following proportion: COD (

46 %), total phosphorous (51%), suspended solids (34%) 

Domestic sewage, Typha dominguensis, Macrophyte plants. 

A realização de estudos com aplicação de tecnologias alternativas para o tratamento do 
se de mudanças de conceitos já sedimentados que afirmam que a realização do 

síduo pode ou não ser realizado com baixo consumo energético. 
Para suprir a deficiência apresentada por municípios de baixa renda (BRASIL, 2005) nos 

informa que o uso de sistemas alagados, no tratamento do esgotamento sanitário, tem sido uma 
e aplicação em regiões carentes de saneamento básico, adaptando-se perfeitamente a 

países de clima tropical que possuem áreas disponíveis à sua implantação.  
Segundo IBGE, o CENSO de 2010 contabilizou uma população acima de 10.600.000 

do Rio Grande do Sul, 497 municípios, sendo que desta, 201 municípios possuem 
serviços de esgotamento sanitário, ou seja, 40,4 %. Sendo que na cidade de Novo Hamburgo/RS o 
sistema de esgotamento sanitário, para uma população acima de 247.000 habitantes é realizado em 2,3 
% das economias existentes no município. 

Neste contexto, o tratamento de esgoto empregando plantas macrófitas em regime de 
flutuação, cuja tecnologia foi desenvolvida pelo pesquisador Diego Rey (QUINTANA, 2011), em 

a, destaca-se como uma tecnologia que apresenta baixo custo de 
implantação, baixo custo de operação e manutenção, possuindo ainda as vantagens de possibilidade de 
reuso e de aproveitamento da água tratada, principalmente, para uso industrial. 

Considerando existência de um equipamento já instalado, embora operado em outro 
regime tecnológico, que permitiu a realização desse experimento, somado ao conhecimento colhido 
nas visitas realizadas nas estações de tratamento de esgotos sanitários com esta 
Espanha, houve interesse na realização deste trabalho de pesquisa, objetivando demonstrar a eficiência 

o uso das macrófitas em flutuação, em especial, da Typha domingensis, com o uso de balsas plásticas, 
no tratamento de esgoto sanitário, na estação de tratamento municipal da cidade de Novo 
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the development 
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(56.8%), BOD5 
34%) and fecal 

A realização de estudos com aplicação de tecnologias alternativas para o tratamento do 
se de mudanças de conceitos já sedimentados que afirmam que a realização do 

síduo pode ou não ser realizado com baixo consumo energético.  
Para suprir a deficiência apresentada por municípios de baixa renda (BRASIL, 2005) nos 

informa que o uso de sistemas alagados, no tratamento do esgotamento sanitário, tem sido uma 
se perfeitamente a 

Segundo IBGE, o CENSO de 2010 contabilizou uma população acima de 10.600.000 
do Rio Grande do Sul, 497 municípios, sendo que desta, 201 municípios possuem 

serviços de esgotamento sanitário, ou seja, 40,4 %. Sendo que na cidade de Novo Hamburgo/RS o 
ealizado em 2,3 

Neste contexto, o tratamento de esgoto empregando plantas macrófitas em regime de 
flutuação, cuja tecnologia foi desenvolvida pelo pesquisador Diego Rey (QUINTANA, 2011), em 

se como uma tecnologia que apresenta baixo custo de 
implantação, baixo custo de operação e manutenção, possuindo ainda as vantagens de possibilidade de 

Considerando existência de um equipamento já instalado, embora operado em outro 
regime tecnológico, que permitiu a realização desse experimento, somado ao conhecimento colhido 

 tecnologia, na 
Espanha, houve interesse na realização deste trabalho de pesquisa, objetivando demonstrar a eficiência 

o uso de balsas plásticas, 
na estação de tratamento municipal da cidade de Novo 



 

 
2. MATERIAIS E METODOLOGIA
 

O experimento foi realizado em uma das estações de tratamento de esgoto sanitário da 
Companhia Municipal de Saneamento 
Mundo Novo, no município de Novo Hamburgo/RS.
operada pelo grupo de técnicos da
Mundo Novo com, aproximadamente, 5.000 habitantes e uma 

2.1. Descrição da Estação de Tratamento Sanitário

O reator biológico, onde foram desenvolvidos os estudos, possui geometria quadrangular 
e fundo quase plano, ou seja, levemente inclinado para o centro. Este já existente e
alvenaria, no município de Novo Hamburgo/RS, no bairro Mundo Novo. Este equipamento possui a 
seguintes dimensões: 17,0 (largura) x 17,0 (comprimento) x 2,0 (profundidade) [m], totalizando 
volume útil de 578 m³. 

 Para o desenvolvimento desse r
instalação de aerador mecânico flutuante. Assim, enquanto que um equipamento estava em regime de 
operação normal (degradação da carga orgânica afluente) o outro estava em regime de sedimentação 
(equipamento de aeração desligados) para que parte do efluente tratado pudesse ser drenado para o 
corpo receptor, pois para estes dois reatores biológicos não foi prevista a instalação de decantador 
secundário. 

 Para o desenvolvimento do reator com 
previstas), o equipamento de aeração mecânica foi retirado, quando iniciou
com as Typha dominguensis em regime de flutuação. As macrófitas foram fornecidas por uma 
microempresária licenciada pelo órgão 
as forneceu no estado adulto, pois não se tinha disponível para aquisição de mudas. 

 Para início de operação do reator biológico, todo o efluente bruto sanitário que chegava 
na ETE, foi recolhido em um tanque de recepção e recalque (tanque de desarenação), na taxa de 
aplicação de 239,17 L.m-².d-1, que por bomba individual foi trasfegado para o tanque de alimentação e 
distribuição do reator de teste. Assim, não se iniciou a operação com água limp
por este procedimento deveu-se pela a falta de tempo hábil e necessidade de colocar o reator biológico 
em operação. 

 O efluente bruto, do tanque de desarenação, é recalcado para o tanque de distribuição 
para ser misturado ao efluente tratado (efluente recirculado) e ser dosado na entrada do reator com 
macrófitas. Para o controle da vazão de alimentação do reator foi instalado um equipamento de 
controle de fluxo (hidrômetro). 

 Para o controle da vazão de reciclo do efluente tratado foi i
recalque, na saída do reator, de onde o efluente tratado era recalcado para a entrada do reator biológico 
para ser misturado ao efluente bruto na caixa de distribuição, antes de ser dosado no reator biológico 
(afluente). 

 Para garantir a distribuição do afluente ao reator, evitando a formação de curto circuito 
hidráulico, foi previamente instalada uma tubulação disposta sobre o muro do reator com diversas 
saídas/entradas, permitindo que vários pontos do reator fossem alimentados simult

 A instalação dos equipamentos de medição permitiu avaliar a melhor vazão de operação 
afluente ao reator associada a maior eficiência obtida, ou seja, a vazão foi variada, em situações 
definidas de modo a se conhecer a melhor condição operaciona
em flutuação, ou seja, a melhor eficiência obtida.

E METODOLOGIA 

experimento foi realizado em uma das estações de tratamento de esgoto sanitário da 
Companhia Municipal de Saneamento - COMUSA, localizada na Rua Valkíria Spindler, no B

icípio de Novo Hamburgo/RS. Esta estação de tratamento, atualmente, é 
operada pelo grupo de técnicos da COMUSA e foi projetada para atender a população do bairro 
Mundo Novo com, aproximadamente, 5.000 habitantes e uma vazão equivalente de 518,4 m³/dia.

Descrição da Estação de Tratamento Sanitário 

reator biológico, onde foram desenvolvidos os estudos, possui geometria quadrangular 
e fundo quase plano, ou seja, levemente inclinado para o centro. Este já existente e
alvenaria, no município de Novo Hamburgo/RS, no bairro Mundo Novo. Este equipamento possui a 
seguintes dimensões: 17,0 (largura) x 17,0 (comprimento) x 2,0 (profundidade) [m], totalizando 

Para o desenvolvimento desse regime de operação, neste reator biológico, foi prevista a 
instalação de aerador mecânico flutuante. Assim, enquanto que um equipamento estava em regime de 
operação normal (degradação da carga orgânica afluente) o outro estava em regime de sedimentação 

ipamento de aeração desligados) para que parte do efluente tratado pudesse ser drenado para o 
corpo receptor, pois para estes dois reatores biológicos não foi prevista a instalação de decantador 

Para o desenvolvimento do reator com Typha dominguensis (plantio das espécies 
previstas), o equipamento de aeração mecânica foi retirado, quando iniciou-se a montagem do reator 

em regime de flutuação. As macrófitas foram fornecidas por uma 
microempresária licenciada pelo órgão ambiental competente, localizada na cidade de Pelotas/RS, que 
as forneceu no estado adulto, pois não se tinha disponível para aquisição de mudas.  

Para início de operação do reator biológico, todo o efluente bruto sanitário que chegava 
do em um tanque de recepção e recalque (tanque de desarenação), na taxa de 

, que por bomba individual foi trasfegado para o tanque de alimentação e 
distribuição do reator de teste. Assim, não se iniciou a operação com água limpa, sendo que a opção 

se pela a falta de tempo hábil e necessidade de colocar o reator biológico 

O efluente bruto, do tanque de desarenação, é recalcado para o tanque de distribuição 
ratado (efluente recirculado) e ser dosado na entrada do reator com 

macrófitas. Para o controle da vazão de alimentação do reator foi instalado um equipamento de 

Para o controle da vazão de reciclo do efluente tratado foi instalada uma bomba de 
recalque, na saída do reator, de onde o efluente tratado era recalcado para a entrada do reator biológico 
para ser misturado ao efluente bruto na caixa de distribuição, antes de ser dosado no reator biológico 

r a distribuição do afluente ao reator, evitando a formação de curto circuito 
hidráulico, foi previamente instalada uma tubulação disposta sobre o muro do reator com diversas 
saídas/entradas, permitindo que vários pontos do reator fossem alimentados simultaneamente.

A instalação dos equipamentos de medição permitiu avaliar a melhor vazão de operação 
afluente ao reator associada a maior eficiência obtida, ou seja, a vazão foi variada, em situações 
definidas de modo a se conhecer a melhor condição operacional do reator com Typha dominguensis
em flutuação, ou seja, a melhor eficiência obtida. 

experimento foi realizado em uma das estações de tratamento de esgoto sanitário da 
Spindler, no Bairro 

Esta estação de tratamento, atualmente, é 
foi projetada para atender a população do bairro 

vazão equivalente de 518,4 m³/dia. 

reator biológico, onde foram desenvolvidos os estudos, possui geometria quadrangular 
e fundo quase plano, ou seja, levemente inclinado para o centro. Este já existente e edificado em 
alvenaria, no município de Novo Hamburgo/RS, no bairro Mundo Novo. Este equipamento possui a 
seguintes dimensões: 17,0 (largura) x 17,0 (comprimento) x 2,0 (profundidade) [m], totalizando 

egime de operação, neste reator biológico, foi prevista a 
instalação de aerador mecânico flutuante. Assim, enquanto que um equipamento estava em regime de 
operação normal (degradação da carga orgânica afluente) o outro estava em regime de sedimentação 

ipamento de aeração desligados) para que parte do efluente tratado pudesse ser drenado para o 
corpo receptor, pois para estes dois reatores biológicos não foi prevista a instalação de decantador 

(plantio das espécies 
se a montagem do reator 

em regime de flutuação. As macrófitas foram fornecidas por uma 
ambiental competente, localizada na cidade de Pelotas/RS, que 

Para início de operação do reator biológico, todo o efluente bruto sanitário que chegava 
do em um tanque de recepção e recalque (tanque de desarenação), na taxa de 

, que por bomba individual foi trasfegado para o tanque de alimentação e 
a, sendo que a opção 

se pela a falta de tempo hábil e necessidade de colocar o reator biológico 

O efluente bruto, do tanque de desarenação, é recalcado para o tanque de distribuição 
ratado (efluente recirculado) e ser dosado na entrada do reator com 

macrófitas. Para o controle da vazão de alimentação do reator foi instalado um equipamento de 

nstalada uma bomba de 
recalque, na saída do reator, de onde o efluente tratado era recalcado para a entrada do reator biológico 
para ser misturado ao efluente bruto na caixa de distribuição, antes de ser dosado no reator biológico 

r a distribuição do afluente ao reator, evitando a formação de curto circuito 
hidráulico, foi previamente instalada uma tubulação disposta sobre o muro do reator com diversas 

aneamente. 
A instalação dos equipamentos de medição permitiu avaliar a melhor vazão de operação 

afluente ao reator associada a maior eficiência obtida, ou seja, a vazão foi variada, em situações 
Typha dominguensis 



 

O efluente tratado, na saída do reator com 
recolhido por uma canaleta de drenagem, fixa na parede oposta a entrada, sendo dessa, dren
caixa de recolhimento e bombeamento do efluente a ser reciclado. 

Para garantir a manutenção da distribuição do fluxo hidráulico de entrada do afluente e 
saída do efluente tratado, a calha de coleta foi dotada de um conjunto de vertedores, distr
forma equidistantes, mantendo o fluxo de escoamento hidráulico homogêneo, evitando a formação de 
curto circuito próximo da saída de modo a garantir o tempo de retenção hidráulico a todo efluente 
sanitário previsto de ser tratado.  

Visando evitar a perda de material folhar e sólidos flotados, alterando a qualidade do 
efluente tratado, foi instalado defletor longitudinal junto da calha de saída final.

2.2. Plantas usadas no reator em estud

Considerando que a área superficial de operação plantada 
que a distribuição das plantas na superfície do reator foi de 16 plantas.m
se esta é a melhor condição de operação para a relação nº de plantada/superfície ocupada do reator, 
sempre com relação à eficiência obtida, relacionando ao monitoramento da qualidade do efluente 
tratado, aos parâmetros analíticos obtidos.
domingensis) colocadas sobre as balsas de flutuação.

Figura 1 - Macrófitas (Typha 

 

2.3. Sistemas de flutuação 

As balsas utilizadas para a flutuação das 
plástico de baixa densidade, bem como todos seus elementos utilizados para esta condição, permitindo 

O efluente tratado, na saída do reator com Typha dominguensis em flutuação, foi 
recolhido por uma canaleta de drenagem, fixa na parede oposta a entrada, sendo dessa, dren
caixa de recolhimento e bombeamento do efluente a ser reciclado.  

Para garantir a manutenção da distribuição do fluxo hidráulico de entrada do afluente e 
saída do efluente tratado, a calha de coleta foi dotada de um conjunto de vertedores, distr
forma equidistantes, mantendo o fluxo de escoamento hidráulico homogêneo, evitando a formação de 
curto circuito próximo da saída de modo a garantir o tempo de retenção hidráulico a todo efluente 

a perda de material folhar e sólidos flotados, alterando a qualidade do 
efluente tratado, foi instalado defletor longitudinal junto da calha de saída final.  

2.2. Plantas usadas no reator em estudo 

onsiderando que a área superficial de operação plantada será constante, mesmo sabendo 
que a distribuição das plantas na superfície do reator foi de 16 plantas.m-2, teremos condição de avaliar 
se esta é a melhor condição de operação para a relação nº de plantada/superfície ocupada do reator, 

eficiência obtida, relacionando ao monitoramento da qualidade do efluente 
tratado, aos parâmetros analíticos obtidos. Na figura 1, são apresentadas as macrófitas (

) colocadas sobre as balsas de flutuação. 

Typha domingensis) colocadas sobre as balsas e assinalado na cor vermelha

Fonte: acervo do autor (2015) 

As balsas utilizadas para a flutuação das Typha dominguensis são construídas de material 
plástico de baixa densidade, bem como todos seus elementos utilizados para esta condição, permitindo 

em flutuação, foi 
recolhido por uma canaleta de drenagem, fixa na parede oposta a entrada, sendo dessa, drenada para a 

Para garantir a manutenção da distribuição do fluxo hidráulico de entrada do afluente e 
saída do efluente tratado, a calha de coleta foi dotada de um conjunto de vertedores, distribuídos de 
forma equidistantes, mantendo o fluxo de escoamento hidráulico homogêneo, evitando a formação de 
curto circuito próximo da saída de modo a garantir o tempo de retenção hidráulico a todo efluente 

a perda de material folhar e sólidos flotados, alterando a qualidade do 

será constante, mesmo sabendo 
, teremos condição de avaliar 

se esta é a melhor condição de operação para a relação nº de plantada/superfície ocupada do reator, 
eficiência obtida, relacionando ao monitoramento da qualidade do efluente 

, são apresentadas as macrófitas (Typhas 

vermelha 

 

são construídas de material 
plástico de baixa densidade, bem como todos seus elementos utilizados para esta condição, permitindo 



 

a flutuação das espécies, para que as raízes fiquem em conta
conforme pode ser visto na Figura 2.

Normalmente, as balsas são formadas por três elementos, sendo um cesto plástico que é 
usado quando se plantam mudas (reator é colocado em funcionamento com mudas), uma grade 
pequena para adaptação do sexto à balsa e a balsa com todo conjunto.

As plantas adultas foram adaptadas diretamente nas peças plásticas, permitindo a 
flutuação e evitando o tombamento, sendo este um dos elementos que compõem todo conjunto da 
balsa de flutuação, não sendo usado, neste experimento, os cestos de fixação das mudas. Naqu
momento, não se dispunha de mudas pequenas, quando seria a condição ideal para o desenvolvimento 
das plantas sobre a superfície plantada.

Figura 2 - Apresentação da balsa usada para manter as macrófitas em

 
2.4. Avaliação da eficiência  
 

A avaliação da eficiência dos parâmetros monitorados e analisados ocorreu com a 
comparação da concentração da carga orgânica na entrada (afluente) e saída do reator (efluente), sendo 
este método comparativo definido como de entrada e saída “
variação do tempo de retenção hidráulico de 5,78 dias a 11,6 dias. Esta variável foi correlacionada 
com a variação da vazão afluente do reator que oscilou de 100 m³/d a 50 m³/dia. 

Para o monitoramento dos resultados, nos meses considerados, 
quatro resultados para cada conjunto de parâmetros para cada mês. Visando melhor apresentar estes 
resultados, procedeu-se média aritmética desses há cada mês.

Na avaliação da eficiência do reator biológico, considerando a inovaçã
para uso de Typha dominguensis em flutuação, a altura d’água e a variação na população de 
dominguensis não foram consideradas como variáveis, pois as condições das instalações físicas não 

a flutuação das espécies, para que as raízes fiquem em contato com o efluente em tratamento, 
2. 

Normalmente, as balsas são formadas por três elementos, sendo um cesto plástico que é 
usado quando se plantam mudas (reator é colocado em funcionamento com mudas), uma grade 
pequena para adaptação do sexto à balsa e a balsa com todo conjunto. 

s adultas foram adaptadas diretamente nas peças plásticas, permitindo a 
flutuação e evitando o tombamento, sendo este um dos elementos que compõem todo conjunto da 
balsa de flutuação, não sendo usado, neste experimento, os cestos de fixação das mudas. Naqu
momento, não se dispunha de mudas pequenas, quando seria a condição ideal para o desenvolvimento 
das plantas sobre a superfície plantada. 

Apresentação da balsa usada para manter as macrófitas em suspensão e a caneta como escala gráfica

Fonte: acervo do autor (2015) 

ção da eficiência dos parâmetros monitorados e analisados ocorreu com a 
comparação da concentração da carga orgânica na entrada (afluente) e saída do reator (efluente), sendo 

mparativo definido como de entrada e saída “in – out” (ALMEIDA et al.
variação do tempo de retenção hidráulico de 5,78 dias a 11,6 dias. Esta variável foi correlacionada 
com a variação da vazão afluente do reator que oscilou de 100 m³/d a 50 m³/dia.  

Para o monitoramento dos resultados, nos meses considerados, foram obtidos entre três a 
quatro resultados para cada conjunto de parâmetros para cada mês. Visando melhor apresentar estes 

se média aritmética desses há cada mês. 
Na avaliação da eficiência do reator biológico, considerando a inovação desse trabalho 
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ção da eficiência dos parâmetros monitorados e analisados ocorreu com a 
comparação da concentração da carga orgânica na entrada (afluente) e saída do reator (efluente), sendo 

et al., 2007), para 
variação do tempo de retenção hidráulico de 5,78 dias a 11,6 dias. Esta variável foi correlacionada 

foram obtidos entre três a 
quatro resultados para cada conjunto de parâmetros para cada mês. Visando melhor apresentar estes 

o desse trabalho 
em flutuação, a altura d’água e a variação na população de Typha 

não foram consideradas como variáveis, pois as condições das instalações físicas não 



 

permitiam a variação da altura do reator como
com população alternativa, sendo mantida constante 
na verificação da eficiência de um sistema alagado, deve ser considerada a coluna d’água, o substrato, 
a vegetação (macrófitas), a população de microrganismos associados a estes elementos e dos 
vertebrados e invertebrados, a fim de realizar o tratamento de águas poluídas

Consideramos como variável de avali
afluente ao reator com Typha dominguensis 
tratado e também a identificação dos principais microrganismos presentes no reator biológico, quando 
da operação com Typha dominguensis 

2.5. Vazão afluente e vazão de reciclo

O período de interesse para avaliação da vazão afluente do reator teve início somente a 
partir do mês de maio de 2013, pois antes houve um período de plantio das macrófitas (
dominguensis), um período de ajustes/aclimatação no esgoto bruto, observação do comportamento e 
observações diversas, visto que as plantas foram postas diretamente no esgoto bruto, ou seja, as 
plantas foram postas diretamente em contato com o efluente sanitário bruto,
estudos técnicos, onde as macrófitas, retiradas do seu ambiente natural, foram previamente 
aclimatadas em água limpa (FERREIRA; PAULO, 2009).

Neste estudo, foi observado o comportamento do reator em somente duas variações da 
vazão, obtendo comportamento proporcional de outras variáveis, como o tempo de retenção 
hidráulico, e observando a eficiência dos parâmetros monitorados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. Análise da eficiência na redução da DQO

No período de maio de 2013 a junho de 2013 o reator foi submetido a uma redução na 
concentração afluente da DQO, na proporção de 16 % (redução de 650 mg/L para 530 mg/L), 
mantendo constante a vazão afluente em 100 m³/d e a vazão de reciclo, não se observan
considerável na DQO efluente, ou seja, houve a redução da carga orgânica aplicada em 23% (carga 
inicial foi reduzida de 65 KgDQO.d
da redução da DQO efluente.  

Porém, quando se reduz 
volume), situação observada nos meses de agosto de 2013 a janeiro de 2014, aumentando a vazão de 
reciclo em 16%, verificamos redução na concentração da DQO efluente, ou seja, aumenta a eficiência
do sistema. Este aumento e variação é atribuído à
o controle das características do afluente, pois pode variar segundo comportamento da população 
local.  

Esta situação é sempre prevista quando se trab
foi já informado.  

Comparando a situação de maio de 2013 a junho de 2013 (redução na carga aplicada em 
23%) com a situação seguinte – agosto de 2013 a janeiro de 2014 (redução na carga aplicada em 35%) 
– a eficiência global do sistema de tratamento observada com o uso desta tecnologia pode ser atribuída 
ao aumento da vazão de reciclo na segunda situação (agosto
(2011), a finalidade da realização da vazão de reciclo é aumentar a carga m
reator em operação. Esta contribui para o aumento da eficiência do reator, pois trata
biológico. Neste estudo, a eficiência global obtida para o período de teste considerado para este 
parâmetro foi de 51%.  

permitiam a variação da altura do reator como mais uma variável a ser considerada, nem a combinação 
com população alternativa, sendo mantida constante – mesmo considerando que, para Cunha (2006), 
na verificação da eficiência de um sistema alagado, deve ser considerada a coluna d’água, o substrato, 

vegetação (macrófitas), a população de microrganismos associados a estes elementos e dos 
vertebrados e invertebrados, a fim de realizar o tratamento de águas poluídas.  

Consideramos como variável de avaliação da eficiência operacional a variação da vazão 
Typha dominguensis em flutuação e a variação da vazão de reciclo do efluente 

ambém a identificação dos principais microrganismos presentes no reator biológico, quando 
Typha dominguensis em flutuação. 

zão afluente e vazão de reciclo 

O período de interesse para avaliação da vazão afluente do reator teve início somente a 
partir do mês de maio de 2013, pois antes houve um período de plantio das macrófitas (

), um período de ajustes/aclimatação no esgoto bruto, observação do comportamento e 
observações diversas, visto que as plantas foram postas diretamente no esgoto bruto, ou seja, as 
plantas foram postas diretamente em contato com o efluente sanitário bruto, diferindo de outros 
estudos técnicos, onde as macrófitas, retiradas do seu ambiente natural, foram previamente 
aclimatadas em água limpa (FERREIRA; PAULO, 2009).  

Neste estudo, foi observado o comportamento do reator em somente duas variações da 
tendo comportamento proporcional de outras variáveis, como o tempo de retenção 

hidráulico, e observando a eficiência dos parâmetros monitorados.  

. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

da eficiência na redução da DQO 

No período de maio de 2013 a junho de 2013 o reator foi submetido a uma redução na 
concentração afluente da DQO, na proporção de 16 % (redução de 650 mg/L para 530 mg/L), 
mantendo constante a vazão afluente em 100 m³/d e a vazão de reciclo, não se observan
considerável na DQO efluente, ou seja, houve a redução da carga orgânica aplicada em 23% (carga 
inicial foi reduzida de 65 KgDQO.d-1 para 50 KgDQO.d-1), sem ser observado aumento da eficiência 

Porém, quando se reduz a vazão afluente ao reator de 100 m³/d para 50 m³/d (50 % em 
volume), situação observada nos meses de agosto de 2013 a janeiro de 2014, aumentando a vazão de 
reciclo em 16%, verificamos redução na concentração da DQO efluente, ou seja, aumenta a eficiência

aumento e variação é atribuído à caraterística do efluente ser real, ou seja, não temos 
o controle das características do afluente, pois pode variar segundo comportamento da população 

Esta situação é sempre prevista quando se trabalha com efluente real e misto, conforme 

Comparando a situação de maio de 2013 a junho de 2013 (redução na carga aplicada em 
agosto de 2013 a janeiro de 2014 (redução na carga aplicada em 35%) 

a global do sistema de tratamento observada com o uso desta tecnologia pode ser atribuída 
ao aumento da vazão de reciclo na segunda situação (agosto-janeiro), pois segundo QUINTANA 
(2011), a finalidade da realização da vazão de reciclo é aumentar a carga microbiológica presente no 
reator em operação. Esta contribui para o aumento da eficiência do reator, pois trata-se de um reator 
biológico. Neste estudo, a eficiência global obtida para o período de teste considerado para este 

mais uma variável a ser considerada, nem a combinação 
mesmo considerando que, para Cunha (2006), 

na verificação da eficiência de um sistema alagado, deve ser considerada a coluna d’água, o substrato, 
vegetação (macrófitas), a população de microrganismos associados a estes elementos e dos 

ção da eficiência operacional a variação da vazão 
variação da vazão de reciclo do efluente 

ambém a identificação dos principais microrganismos presentes no reator biológico, quando 

O período de interesse para avaliação da vazão afluente do reator teve início somente a 
partir do mês de maio de 2013, pois antes houve um período de plantio das macrófitas (Typha 

), um período de ajustes/aclimatação no esgoto bruto, observação do comportamento e 
observações diversas, visto que as plantas foram postas diretamente no esgoto bruto, ou seja, as 

diferindo de outros 
estudos técnicos, onde as macrófitas, retiradas do seu ambiente natural, foram previamente 

Neste estudo, foi observado o comportamento do reator em somente duas variações da 
tendo comportamento proporcional de outras variáveis, como o tempo de retenção 

No período de maio de 2013 a junho de 2013 o reator foi submetido a uma redução na 
concentração afluente da DQO, na proporção de 16 % (redução de 650 mg/L para 530 mg/L), 
mantendo constante a vazão afluente em 100 m³/d e a vazão de reciclo, não se observando redução 
considerável na DQO efluente, ou seja, houve a redução da carga orgânica aplicada em 23% (carga 

), sem ser observado aumento da eficiência 

a vazão afluente ao reator de 100 m³/d para 50 m³/d (50 % em 
volume), situação observada nos meses de agosto de 2013 a janeiro de 2014, aumentando a vazão de 
reciclo em 16%, verificamos redução na concentração da DQO efluente, ou seja, aumenta a eficiência 

caraterística do efluente ser real, ou seja, não temos 
o controle das características do afluente, pois pode variar segundo comportamento da população 

alha com efluente real e misto, conforme 

Comparando a situação de maio de 2013 a junho de 2013 (redução na carga aplicada em 
agosto de 2013 a janeiro de 2014 (redução na carga aplicada em 35%) 

a global do sistema de tratamento observada com o uso desta tecnologia pode ser atribuída 
janeiro), pois segundo QUINTANA 

icrobiológica presente no 
se de um reator 

biológico. Neste estudo, a eficiência global obtida para o período de teste considerado para este 



 

3.2. Análise da eficiência na redução da DBO 

     Num primeiro momento (maio a junho) o reator foi posto em operação com vazão 
afluente e vazão de reciclo constante, sendo que para este caso o reator operou com carga volumétrica 
de 38,5 kgDBO5.d

-1, quando foi obtida eficiência de 21,7 % para a redução da DBO
observado para o parâmetro DQO que nas mesmas condições, não se observou variação considerável 
da eficiência.  

Num segundo momento (agosto e janeiro) o reator foi posto em operação nas mesmas
condições de vazão afluente e reciclo, mas com redução da carga volumétrica para 16,6 kgDBO
com indicação de tendência de redução. A eficiência obtida para esta segunda situação, para redução 
da DBO5 foi de 8,5 %, ou seja, para o caso da DBO
afluente reduzimos também a eficiência observada, demonstrando que este tipo de reator tem as 
condições favorecidas quando operara com carga volumétrica elevada. Este comportamento é 
observado em reator anaeróbio, embora o nosso sistema não tenha estas características

A partir das observações apresentadas, foi possível concluir que o comportamento 
observado para o parâmetro DBO
influenciado diretamente pela variação de reciclo, quando se analisou a redução da DBO
mas a eficiência foi diretamente influenciada pela variação na carga orgânica aplicada

Assim, a eficiência global obtida para este parâmetro, considerando todos os meses 
analisados, foi de 56,4 %, podendo ser atribuído a estabilização contínua do reator e o 
desenvolvimento das Typha dominguensis

Segundo informado por Jordão e Pessoa (2005), existe uma relação entre a DQO e a 
DBO5 (DQO/DBO5) nos esgotos domésticos, da ordem de
comportamento para capacidade de biodegradabilidade pode variar pela presença de efluentes 
industriais ou pela tratabilidade desse esgoto. Tal observação é pertinente na medida em que 
avaliamos o comportamento do reator
de reciclo e carga orgânica aplicada, ou seja, como trata
com esgoto sanitário misto, a presença de efluentes industriais poderia estar interferindo na 
proporcionalidade desse comportamento, qual seja, relação de proporcionalidade esperada entre 
DQO/DBO5, mas tal situação, em análise mediana, não foi verificada pois a relação DQO/DBO
variou de um mínimo de 1,53 (para o mês de maio de 2013) a um máximo de
agosto de 2013).  

3.3. Análise da eficiência na redução da concentração do nitrogênio amoniacal 

Para o parâmetro nitrogênio amoniacal, quando o reator foi submetido às mesmas 
condições de operações para os demais parâmetros, não se observou interferências significativas na 
eficiência global com a variação na vazão afluente e de reciclo, bem como no t
hidráulico. Tal comportamento pode ser atribuído à condição estável adquirida para este parâmetro no 
período analisado, principalmente, pela população constante de plantas, pois estas são as que 
promovem o fornecimento da quantidade de oxi
nitrogenados. Para este parâmetro, a concentração afluente foi mantida levemente constante em todo 
período observado, ou seja, com poucas variações, mantendo características homogêneas, e a 
eficiência global obtida em todo período considerado foi de 46%, calculado pelo método entrada
saída. No experimento realizado, houve a variação da vazão afluente e vazão de reciclo, influenciando 
diretamente no tempo de retenção hidráulico pela vazão afluente, sendo que tal infl
percebida para o nosso caso, ou seja, a eficiência na remoção da carga nitrogenada não foi alterada, 

da eficiência na redução da DBO  

Num primeiro momento (maio a junho) o reator foi posto em operação com vazão 
afluente e vazão de reciclo constante, sendo que para este caso o reator operou com carga volumétrica 

obtida eficiência de 21,7 % para a redução da DBO
observado para o parâmetro DQO que nas mesmas condições, não se observou variação considerável 

Num segundo momento (agosto e janeiro) o reator foi posto em operação nas mesmas
condições de vazão afluente e reciclo, mas com redução da carga volumétrica para 16,6 kgDBO
com indicação de tendência de redução. A eficiência obtida para esta segunda situação, para redução 

foi de 8,5 %, ou seja, para o caso da DBO5, quando reduzimos a carga orgânica volumétrica 
afluente reduzimos também a eficiência observada, demonstrando que este tipo de reator tem as 
condições favorecidas quando operara com carga volumétrica elevada. Este comportamento é 

embora o nosso sistema não tenha estas características. 

A partir das observações apresentadas, foi possível concluir que o comportamento 
observado para o parâmetro DBO5, diferente do observado para o parâmetro DQO, não foi 

riação de reciclo, quando se analisou a redução da DBO
mas a eficiência foi diretamente influenciada pela variação na carga orgânica aplicada.  

Assim, a eficiência global obtida para este parâmetro, considerando todos os meses 
56,4 %, podendo ser atribuído a estabilização contínua do reator e o 
Typha dominguensis em flutuação.  

Segundo informado por Jordão e Pessoa (2005), existe uma relação entre a DQO e a 
) nos esgotos domésticos, da ordem de 1,7 a 2,5, sendo que esta relação e 

comportamento para capacidade de biodegradabilidade pode variar pela presença de efluentes 
industriais ou pela tratabilidade desse esgoto. Tal observação é pertinente na medida em que 
avaliamos o comportamento do reator com Typha dominguensis em flutuação pela influência da vazão 
de reciclo e carga orgânica aplicada, ou seja, como trata-se de um reator que está sendo alimentado 
com esgoto sanitário misto, a presença de efluentes industriais poderia estar interferindo na 
proporcionalidade desse comportamento, qual seja, relação de proporcionalidade esperada entre 

, mas tal situação, em análise mediana, não foi verificada pois a relação DQO/DBO
variou de um mínimo de 1,53 (para o mês de maio de 2013) a um máximo de 2,31 (para o mês de 

Análise da eficiência na redução da concentração do nitrogênio amoniacal  

Para o parâmetro nitrogênio amoniacal, quando o reator foi submetido às mesmas 
condições de operações para os demais parâmetros, não se observou interferências significativas na 
eficiência global com a variação na vazão afluente e de reciclo, bem como no tempo de retenção 
hidráulico. Tal comportamento pode ser atribuído à condição estável adquirida para este parâmetro no 
período analisado, principalmente, pela população constante de plantas, pois estas são as que 
promovem o fornecimento da quantidade de oxigênio necessário à oxidação dos compostos 
nitrogenados. Para este parâmetro, a concentração afluente foi mantida levemente constante em todo 
período observado, ou seja, com poucas variações, mantendo características homogêneas, e a 

em todo período considerado foi de 46%, calculado pelo método entrada
saída. No experimento realizado, houve a variação da vazão afluente e vazão de reciclo, influenciando 
diretamente no tempo de retenção hidráulico pela vazão afluente, sendo que tal infl
percebida para o nosso caso, ou seja, a eficiência na remoção da carga nitrogenada não foi alterada, 

Num primeiro momento (maio a junho) o reator foi posto em operação com vazão 
afluente e vazão de reciclo constante, sendo que para este caso o reator operou com carga volumétrica 

obtida eficiência de 21,7 % para a redução da DBO5, diferente do 
observado para o parâmetro DQO que nas mesmas condições, não se observou variação considerável 

Num segundo momento (agosto e janeiro) o reator foi posto em operação nas mesmas 
condições de vazão afluente e reciclo, mas com redução da carga volumétrica para 16,6 kgDBO5.d

-1 e 
com indicação de tendência de redução. A eficiência obtida para esta segunda situação, para redução 

do reduzimos a carga orgânica volumétrica 
afluente reduzimos também a eficiência observada, demonstrando que este tipo de reator tem as 
condições favorecidas quando operara com carga volumétrica elevada. Este comportamento é 

.  

A partir das observações apresentadas, foi possível concluir que o comportamento 
, diferente do observado para o parâmetro DQO, não foi 

riação de reciclo, quando se analisou a redução da DBO5 efluente, 
 

Assim, a eficiência global obtida para este parâmetro, considerando todos os meses 
56,4 %, podendo ser atribuído a estabilização contínua do reator e o 

Segundo informado por Jordão e Pessoa (2005), existe uma relação entre a DQO e a 
1,7 a 2,5, sendo que esta relação e 

comportamento para capacidade de biodegradabilidade pode variar pela presença de efluentes 
industriais ou pela tratabilidade desse esgoto. Tal observação é pertinente na medida em que 

em flutuação pela influência da vazão 
se de um reator que está sendo alimentado 

com esgoto sanitário misto, a presença de efluentes industriais poderia estar interferindo na 
proporcionalidade desse comportamento, qual seja, relação de proporcionalidade esperada entre 

, mas tal situação, em análise mediana, não foi verificada pois a relação DQO/DBO5 
2,31 (para o mês de 

Para o parâmetro nitrogênio amoniacal, quando o reator foi submetido às mesmas 
condições de operações para os demais parâmetros, não se observou interferências significativas na 

empo de retenção 
hidráulico. Tal comportamento pode ser atribuído à condição estável adquirida para este parâmetro no 
período analisado, principalmente, pela população constante de plantas, pois estas são as que 

gênio necessário à oxidação dos compostos 
nitrogenados. Para este parâmetro, a concentração afluente foi mantida levemente constante em todo 
período observado, ou seja, com poucas variações, mantendo características homogêneas, e a 

em todo período considerado foi de 46%, calculado pelo método entrada-
saída. No experimento realizado, houve a variação da vazão afluente e vazão de reciclo, influenciando 
diretamente no tempo de retenção hidráulico pela vazão afluente, sendo que tal influência não foi 
percebida para o nosso caso, ou seja, a eficiência na remoção da carga nitrogenada não foi alterada, 



 

mesmo que Suliman et al. (2004), em seu trabalho, nos informam que a eficiência de tratamento 
depende do tempo de residência da água residuá
construídos, ou seja, é fator importante para aumento da eficiência o tempo de retenção hidráulico.

3.4. Análise da eficiência na redução da concentração do fósforo total 

Verificando-se, num primeiro momento que 
mantida constante, sendo que tal comportamento foi igualmente observado para a concentração 
efluentes, obtendo-se eficiência global de 51 % calculada pelo método entrada e a saída, não sendo 
alterada na proporção da alteração dos outros componentes.
apresentado pelos sais de fósforos, segundo Pereira (2008), a remoção de fósforo em áreas alagadas 
construídas pode ocorrer como consequência da adsorção nos sítios plantados e meio
formação de complexos com a matéria orgânica, reações de precipitações com alumínio, ferro, cálcio 
e minerais do sedimento, e absorção pela macrófitas e fitoplâncton. 
            No nosso experimento, dada a forma como as macrófitas foram colocadas 
com o efluente a ser tratado, o fenômeno mais provável para a redução dos fósforos é a absorção pela 
macrófitas e adsorção pelo biofilme que se desenvolve aderido às raízes, sendo que para este modo de 
tratamento não houve variação, ou seja, a p
também observada por Sousa et al. (2001). 
            Pode ainda ser considerado o fenômeno da sedimentação, também observado por Souza 
et al. (2001), mas como não observamos v
que este efeito físico seja relevante para o nosso caso, principalmente pela 55 alteração no regime 
hidráulico de operação, resultante da mudança de velocidade de escoamento e no regime de 
turbulência. Por fim, considerando os resultados observados no experimento e o fato de não ter sido 
variada a população de plantas, e considerando a pouca contribuição pela sedimentação dos 
compostos de fósforo, atribuímos a constante na eficiência observada a cons
plantas. 

3.5. Análise da eficiência na redução da concentração dos sólidos suspensos 

Verificando-se os resultados obtidos, a partir do mo
possível perceber-se que ao lon
concentração da saída dos parâmetros sólidos suspensos totais, mesmo que o reator com 
Typha domingensis em flutuação tenha sofrido variação na vazão afluente e na vazão de 
reciclo, com modificação do tempo de retenção hidráulico. A eficiência absoluta observada 
para a concentração de saída, no período foi d
e agosto/13, houve a redução da vazão afluente o aumento do tempo de retenção hidráulico. 
Neste mesmo período tivemos o aumento da vazão de reciclo e o proporcional aumento da 
velocidade de escoamento superficial no reator. A partir daí, observamos aumento na 
concentração dos sólidos em suspen
consequência do aumento da velocidade de escoamento. Já no mês de novembro/13, 
observamos redução na concentração dos sólidos suspensos totais, influenciados, 
principalmente, pelo aumento no tempo de retenção hidráulico, cuja eficiência no período 
observado foi de 58 %, o que influencia
(BRASIL 2005). 

 

mesmo que Suliman et al. (2004), em seu trabalho, nos informam que a eficiência de tratamento 
depende do tempo de residência da água residuárias no sistema de tratamento com alagados 
construídos, ou seja, é fator importante para aumento da eficiência o tempo de retenção hidráulico.

Análise da eficiência na redução da concentração do fósforo total  

se, num primeiro momento que a concentração de fósforo total afluente foi 
mantida constante, sendo que tal comportamento foi igualmente observado para a concentração 

se eficiência global de 51 % calculada pelo método entrada e a saída, não sendo 
o da alteração dos outros componentes. Considerando o comportamento 

apresentado pelos sais de fósforos, segundo Pereira (2008), a remoção de fósforo em áreas alagadas 
construídas pode ocorrer como consequência da adsorção nos sítios plantados e meio
formação de complexos com a matéria orgânica, reações de precipitações com alumínio, ferro, cálcio 
e minerais do sedimento, e absorção pela macrófitas e fitoplâncton.    

No nosso experimento, dada a forma como as macrófitas foram colocadas 
com o efluente a ser tratado, o fenômeno mais provável para a redução dos fósforos é a absorção pela 
macrófitas e adsorção pelo biofilme que se desenvolve aderido às raízes, sendo que para este modo de 
tratamento não houve variação, ou seja, a população das plantas foram mantidas constantes, situação 
também observada por Sousa et al. (2001).                       

Pode ainda ser considerado o fenômeno da sedimentação, também observado por Souza 
et al. (2001), mas como não observamos variação na eficiência para este parâmetro, não atribuímos 
que este efeito físico seja relevante para o nosso caso, principalmente pela 55 alteração no regime 
hidráulico de operação, resultante da mudança de velocidade de escoamento e no regime de 

ia. Por fim, considerando os resultados observados no experimento e o fato de não ter sido 
variada a população de plantas, e considerando a pouca contribuição pela sedimentação dos 
compostos de fósforo, atribuímos a constante na eficiência observada a constate na população de 

da eficiência na redução da concentração dos sólidos suspensos -

se os resultados obtidos, a partir do monitoramento realizado, 
ngo de todo período monitorado, houve pouca variação na 

concentração da saída dos parâmetros sólidos suspensos totais, mesmo que o reator com 
em flutuação tenha sofrido variação na vazão afluente e na vazão de 

empo de retenção hidráulico. A eficiência absoluta observada 
para a concentração de saída, no período foi de 58%. Verificou-se que nos meses de julho/13 

a redução da vazão afluente o aumento do tempo de retenção hidráulico. 
eríodo tivemos o aumento da vazão de reciclo e o proporcional aumento da 

velocidade de escoamento superficial no reator. A partir daí, observamos aumento na 
concentração dos sólidos em suspensão nos próximos três meses seguintes, como 

to da velocidade de escoamento. Já no mês de novembro/13, 
observamos redução na concentração dos sólidos suspensos totais, influenciados, 
principalmente, pelo aumento no tempo de retenção hidráulico, cuja eficiência no período 

influencia diretamente o processo de sedimentação discreta 

mesmo que Suliman et al. (2004), em seu trabalho, nos informam que a eficiência de tratamento 
rias no sistema de tratamento com alagados 

construídos, ou seja, é fator importante para aumento da eficiência o tempo de retenção hidráulico. 

a concentração de fósforo total afluente foi 
mantida constante, sendo que tal comportamento foi igualmente observado para a concentração 

se eficiência global de 51 % calculada pelo método entrada e a saída, não sendo 
Considerando o comportamento 

apresentado pelos sais de fósforos, segundo Pereira (2008), a remoção de fósforo em áreas alagadas 
construídas pode ocorrer como consequência da adsorção nos sítios plantados e meio-suporte, 
formação de complexos com a matéria orgânica, reações de precipitações com alumínio, ferro, cálcio 

  
No nosso experimento, dada a forma como as macrófitas foram colocadas em contato 

com o efluente a ser tratado, o fenômeno mais provável para a redução dos fósforos é a absorção pela 
macrófitas e adsorção pelo biofilme que se desenvolve aderido às raízes, sendo que para este modo de 

opulação das plantas foram mantidas constantes, situação 
  

Pode ainda ser considerado o fenômeno da sedimentação, também observado por Souza 
ariação na eficiência para este parâmetro, não atribuímos 

que este efeito físico seja relevante para o nosso caso, principalmente pela 55 alteração no regime 
hidráulico de operação, resultante da mudança de velocidade de escoamento e no regime de 

ia. Por fim, considerando os resultados observados no experimento e o fato de não ter sido 
variada a população de plantas, e considerando a pouca contribuição pela sedimentação dos 

tate na população de 

- sst  

nitoramento realizado, é 
go de todo período monitorado, houve pouca variação na 

concentração da saída dos parâmetros sólidos suspensos totais, mesmo que o reator com 
em flutuação tenha sofrido variação na vazão afluente e na vazão de 

empo de retenção hidráulico. A eficiência absoluta observada 
se que nos meses de julho/13 

a redução da vazão afluente o aumento do tempo de retenção hidráulico. 
eríodo tivemos o aumento da vazão de reciclo e o proporcional aumento da 

velocidade de escoamento superficial no reator. A partir daí, observamos aumento na 
ão nos próximos três meses seguintes, como 

to da velocidade de escoamento. Já no mês de novembro/13, 
observamos redução na concentração dos sólidos suspensos totais, influenciados, 
principalmente, pelo aumento no tempo de retenção hidráulico, cuja eficiência no período 

diretamente o processo de sedimentação discreta 



 

3.6. Análise da eficiência na redução da concentração do coliforme fecal

Analisando-se os resultados obtidos, a partir do monitoramento realizado da variação na 
concentração dos coliformes fecais (
possível perceber-se que mesmo com o aumento do tempo de retenção hidráulico e da vazão de 
reciclo, não houve alteração considerável
com a eficiência. A eficiência absoluta obtida para este parâmetro foi de 80% para a redução na 
concentração dos coliformes fecais (
de duas unidades logarítmicas.                      
            O comportamento observado em todo período pode estar associado a estabilização das 
plantas do sistema, ou seja, população constante. Assim, havendo aumento na concentração afluente, 
perceber-se-á aumento na concentração e
influenciaram na eficiência global do sistema, sendo esta influenciada, diretamente pela concentração 
afluente. Vale informar que a variação na concentração afluente, deve
real, servindo para avaliar o comportamento do reator frente a tal adversidade. 
            Considerando a constância na população de plantas, somado ao fato de as plantas já 
estarem previamente aclimatadas, pode ser atribuída a constância nos resultado
população de plantas, sendo que tal observação foi asseverada por Pereira (2008) onde informa que 
patógenos são, normalmente, removidos por sedimentação e filtração de organismos mortos em 
consequência natural da exposição a um ambiente 
muitos dos metabólitos produzidos 
sendo de produção constante e proporcio
          Brasil (2005) observou que para a 
99,52%, para tempo de retenção hidráulico de 1,9 dias, mas considerando o nosso caso, com 
tempo de retenção hidráulicos maiores, a eficiência média global foi de 80%, já Va
(2003), que tratou efluente doméstico de tanques sépticos em sistemas de alagados 
construídos sugere que a eficiência na redução dos patógenos é função do tempo de retenção 
hidráulico. Especula-se que as diferenças encontradas nos trabalhos, possa s
estabilização das plantas ou da densidade, pois esta foi mantida constante em todo trabalho, 
visto não ter sido variado no trabalho apresentado por Mozar (
trabalho.  

 

4. AVALIAÇÃO DO REATOR  

4.1. Análise do desenvolvimento das macrófitas

Nos cincos meses seguintes, a partir do início da operação, notou
melhora de desenvolvimento das plantas em determinadas regiões do tanque.

Em relação ao número de folhas, as plantas analisadas, nos primei
apresentam uma média de 9,3 folhas por plantas, com um valor mínimo de 5 e um valor máximo de 
14, o que é considerado normal para o gênero, sendo que já no ano de 2014, as plantas já se encontram 
em fase adulta.  

Em relação ao comprimento d
101.5 cm, com um valor mínimo de 50 cm e um valor máximo de 160 cm. Cabe ressaltar que as 
plantas analisadas localizam-se nas bordas do tanque e que em regiões mais centrais nota
claramente a presença de plantas com alturas maiores que dois metros, podendo tal comportamento ser 
atribuído a dificuldades de ajuste de fluxo hidráulico, ou seja, o fluxo de escoamento hidráulico pode 
ter privilegiado o contato com as plantas centrais. 

Análise da eficiência na redução da concentração do coliforme fecal  

se os resultados obtidos, a partir do monitoramento realizado da variação na 
liformes fecais (E.coli) afluente e efluente, sempre na mesma base de referência 

se que mesmo com o aumento do tempo de retenção hidráulico e da vazão de 
ão houve alteração considerável na concentração efluente, ou seja, houve pouca interferência 

com a eficiência. A eficiência absoluta obtida para este parâmetro foi de 80% para a redução na 
concentração dos coliformes fecais (E.coli), calculados pelo método de entrada e saída, ou seja, menos 

                      
O comportamento observado em todo período pode estar associado a estabilização das 

plantas do sistema, ou seja, população constante. Assim, havendo aumento na concentração afluente, 
á aumento na concentração efluente. A variação na vazão afluente e vazão de reciclo, não 

influenciaram na eficiência global do sistema, sendo esta influenciada, diretamente pela concentração 
afluente. Vale informar que a variação na concentração afluente, deve-se a característica do efluente 
real, servindo para avaliar o comportamento do reator frente a tal adversidade.   

Considerando a constância na população de plantas, somado ao fato de as plantas já 
estarem previamente aclimatadas, pode ser atribuída a constância nos resultados às constante
população de plantas, sendo que tal observação foi asseverada por Pereira (2008) onde informa que 
patógenos são, normalmente, removidos por sedimentação e filtração de organismos mortos em 
consequência natural da exposição a um ambiente desfavorável, visto que existe a possibilidade de 

 pelas raízes das macrófitas terem efeito antibióticos para bactérias, 
sendo de produção constante e proporcional a população da plantas usadas no tratamento em alagados.

Brasil (2005) observou que para a E.coli a redução média variou de 89,52% a 
99,52%, para tempo de retenção hidráulico de 1,9 dias, mas considerando o nosso caso, com 
tempo de retenção hidráulicos maiores, a eficiência média global foi de 80%, já Va
(2003), que tratou efluente doméstico de tanques sépticos em sistemas de alagados 
construídos sugere que a eficiência na redução dos patógenos é função do tempo de retenção 

se que as diferenças encontradas nos trabalhos, possa s
estabilização das plantas ou da densidade, pois esta foi mantida constante em todo trabalho, 
visto não ter sido variado no trabalho apresentado por Mozar (2005), bem como nesse

desenvolvimento das macrófitas 

Nos cincos meses seguintes, a partir do início da operação, notou-se uma considerável 
melhora de desenvolvimento das plantas em determinadas regiões do tanque. 

Em relação ao número de folhas, as plantas analisadas, nos primeiros seis meses, 
apresentam uma média de 9,3 folhas por plantas, com um valor mínimo de 5 e um valor máximo de 
14, o que é considerado normal para o gênero, sendo que já no ano de 2014, as plantas já se encontram 

Em relação ao comprimento da folha mais alta, as plantas apresentam uma média de 
101.5 cm, com um valor mínimo de 50 cm e um valor máximo de 160 cm. Cabe ressaltar que as 

se nas bordas do tanque e que em regiões mais centrais nota
a de plantas com alturas maiores que dois metros, podendo tal comportamento ser 

atribuído a dificuldades de ajuste de fluxo hidráulico, ou seja, o fluxo de escoamento hidráulico pode 
com as plantas centrais.  

se os resultados obtidos, a partir do monitoramento realizado da variação na 
re na mesma base de referência é 

se que mesmo com o aumento do tempo de retenção hidráulico e da vazão de 
pouca interferência 

com a eficiência. A eficiência absoluta obtida para este parâmetro foi de 80% para a redução na 
), calculados pelo método de entrada e saída, ou seja, menos 

  
O comportamento observado em todo período pode estar associado a estabilização das 

plantas do sistema, ou seja, população constante. Assim, havendo aumento na concentração afluente, 
variação na vazão afluente e vazão de reciclo, não 

influenciaram na eficiência global do sistema, sendo esta influenciada, diretamente pela concentração 
se a característica do efluente 

  
Considerando a constância na população de plantas, somado ao fato de as plantas já 

s às constantes na 
população de plantas, sendo que tal observação foi asseverada por Pereira (2008) onde informa que 
patógenos são, normalmente, removidos por sedimentação e filtração de organismos mortos em 

desfavorável, visto que existe a possibilidade de 
terem efeito antibióticos para bactérias, 

no tratamento em alagados. 
a redução média variou de 89,52% a 

99,52%, para tempo de retenção hidráulico de 1,9 dias, mas considerando o nosso caso, com 
tempo de retenção hidráulicos maiores, a eficiência média global foi de 80%, já Valentim 
(2003), que tratou efluente doméstico de tanques sépticos em sistemas de alagados 
construídos sugere que a eficiência na redução dos patógenos é função do tempo de retenção 

se que as diferenças encontradas nos trabalhos, possa ser função da 
estabilização das plantas ou da densidade, pois esta foi mantida constante em todo trabalho, 

2005), bem como nesse 

se uma considerável 

ros seis meses, 
apresentam uma média de 9,3 folhas por plantas, com um valor mínimo de 5 e um valor máximo de 
14, o que é considerado normal para o gênero, sendo que já no ano de 2014, as plantas já se encontram 

a folha mais alta, as plantas apresentam uma média de 
101.5 cm, com um valor mínimo de 50 cm e um valor máximo de 160 cm. Cabe ressaltar que as 

se nas bordas do tanque e que em regiões mais centrais nota-se 
a de plantas com alturas maiores que dois metros, podendo tal comportamento ser 

atribuído a dificuldades de ajuste de fluxo hidráulico, ou seja, o fluxo de escoamento hidráulico pode 



 

Quanto ao compriment
esta média, de 25 cm, considerada normal, levando em consideração o tempo de vida das macrófitas. 

Houve expectativa de que, no inverno, o desenvolvimento das partes aéreas das 
macrófitas sofra um declínio, o que veio a ser confirmado, na fase de desenvolvimento e adaptação ao 
esgoto bruto.  

No início do mês de maio, notou
folhas das plantas, características de fungos conhecidos popularmente com

Neste mesmo período, foi observada a presença de insetos afídios
popularmnte conhecidos como “pulgões”. 

O surgimento do fungo e dos afídios foi, provavelmente, propiciado pelos dias com 
temperaturas mais elevadas ocorridos em maio. O acompanhamento das plantas demonstra que não 
houve um aumento da ocorrência ou dos danos causados pelo fungo, assim como se observa que os 
afídios, embora ainda aderidos às folhas, já estão, em sua maioria, mortos. Uma empresa imunizadora 
foi contratada para realizar a aplicação de produtos de controle químico contra afídios e fungos do tipo 
ferrugem, tendo em vista que, com a ocorrência de temperaturas mais elevadas, estes organismos
praga podem aumentar em frequência, causando maiores dan
agroquímico promoveu o controle do surgimento do fungo e afídios.

4.2. Lodo biológico presente no reator

Durante o período considerado para a realização deste estudo (2/5/2013 a 7/1/2014), 
foram realizadas duas análises do lodo biológico presente no tanque com 
flutuação. As coletas foram realizadas nos dias 20 de junho/2013 e 06 de novem
período temporal de 5 meses, sendo que foram analisados 300 µL em cada amostra, coletadas no 
mesmo ponto do tanque.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A eficiência percentual média na remoção dos atributos foi: Demanda Bioquímica de 
oxigênio - DBO5 (56,4 %), Demanda Química de Oxigênio 
NH3 (46 %), Fósforo Total – Pt (51 %) e Col. Fecal 

Não foi avaliada a eficiência global na remoção do atributo Sólidos Suspensos Totais 
SST, porém, avaliamos o comportamento desse parâmetro face à alteração imposta na velocidade de 
escoamento, como consequência na alteração do regime de turbulência de operação no reator.

A utilização da Typha dominguensis
teste realizado, qual seja, colocar a espécie 
capacidade para tratamento de efluente sanitário, embora com eficiência abaixo do obtido por outras 
tecnologias, como por exemplo para macrófitas fixas em estruturas. 

De uma observação geral sobre o comportamento do reator com 
flutuação, considerando que o acompanhamento analítico foi realizado com duas vazões médias (50 
m³/d e 100 m³/d), em períodos pré-estabelecidos, permitindo avaliar o desenvolvimento do sistema, foi 
possível avaliar que as plantas tiveram bom desenvolvimento folhar e baixo desenvolvimento de 
raízes. 

No período de testes, foi possível conhecer a eficiência obtida para deter
condições de operação para vazão e carga orgânica afluente ao reator, mas não foi possível identificar 
a máxima eficiência obtida com esta tecnologia para estas condições.

Com os resultados apresentados até o momento, foi possível concluir que, par
parâmetros, na medida em que a vazão afluente é reduzida, a eficiência na redução da carga orgânica 

Quanto ao comprimento das raízes, as plantas apresentam uma média de 25 cm, sendo 
esta média, de 25 cm, considerada normal, levando em consideração o tempo de vida das macrófitas. 

Houve expectativa de que, no inverno, o desenvolvimento das partes aéreas das 
um declínio, o que veio a ser confirmado, na fase de desenvolvimento e adaptação ao 

No início do mês de maio, notou-se o surgimento de manchas amareladas e marrons nas 
folhas das plantas, características de fungos conhecidos popularmente como “ferrugem”.

este mesmo período, foi observada a presença de insetos afídios, sugadores de seiva e 
nte conhecidos como “pulgões”.  

O surgimento do fungo e dos afídios foi, provavelmente, propiciado pelos dias com 
ridos em maio. O acompanhamento das plantas demonstra que não 

houve um aumento da ocorrência ou dos danos causados pelo fungo, assim como se observa que os 
afídios, embora ainda aderidos às folhas, já estão, em sua maioria, mortos. Uma empresa imunizadora 
foi contratada para realizar a aplicação de produtos de controle químico contra afídios e fungos do tipo 
ferrugem, tendo em vista que, com a ocorrência de temperaturas mais elevadas, estes organismos
praga podem aumentar em frequência, causando maiores danos às macrófitas. A aplicação do 
agroquímico promoveu o controle do surgimento do fungo e afídios. 

odo biológico presente no reator 

Durante o período considerado para a realização deste estudo (2/5/2013 a 7/1/2014), 
foram realizadas duas análises do lodo biológico presente no tanque com Typha dominguensis
flutuação. As coletas foram realizadas nos dias 20 de junho/2013 e 06 de novembro/2013, num 
período temporal de 5 meses, sendo que foram analisados 300 µL em cada amostra, coletadas no 

A eficiência percentual média na remoção dos atributos foi: Demanda Bioquímica de 
6,4 %), Demanda Química de Oxigênio – DQO (50,8 %), Nitrogênio Amoniacal 

Pt (51 %) e Col. Fecal – E.coli (80 %). 
Não foi avaliada a eficiência global na remoção do atributo Sólidos Suspensos Totais 

mportamento desse parâmetro face à alteração imposta na velocidade de 
escoamento, como consequência na alteração do regime de turbulência de operação no reator.

Typha dominguensis em flutuação, considerando o caráter inovador do 
teste realizado, qual seja, colocar a espécie Typha dominguensis em flutuação, apresentou boa 
capacidade para tratamento de efluente sanitário, embora com eficiência abaixo do obtido por outras 

como por exemplo para macrófitas fixas em estruturas.  
De uma observação geral sobre o comportamento do reator com Typha dominguensis

flutuação, considerando que o acompanhamento analítico foi realizado com duas vazões médias (50 
estabelecidos, permitindo avaliar o desenvolvimento do sistema, foi 

possível avaliar que as plantas tiveram bom desenvolvimento folhar e baixo desenvolvimento de 

No período de testes, foi possível conhecer a eficiência obtida para deter
condições de operação para vazão e carga orgânica afluente ao reator, mas não foi possível identificar 
a máxima eficiência obtida com esta tecnologia para estas condições. 

Com os resultados apresentados até o momento, foi possível concluir que, par
parâmetros, na medida em que a vazão afluente é reduzida, a eficiência na redução da carga orgânica 

o das raízes, as plantas apresentam uma média de 25 cm, sendo 
esta média, de 25 cm, considerada normal, levando em consideração o tempo de vida das macrófitas.  

Houve expectativa de que, no inverno, o desenvolvimento das partes aéreas das 
um declínio, o que veio a ser confirmado, na fase de desenvolvimento e adaptação ao 

se o surgimento de manchas amareladas e marrons nas 
o “ferrugem”.   

, sugadores de seiva e 

O surgimento do fungo e dos afídios foi, provavelmente, propiciado pelos dias com 
ridos em maio. O acompanhamento das plantas demonstra que não 

houve um aumento da ocorrência ou dos danos causados pelo fungo, assim como se observa que os 
afídios, embora ainda aderidos às folhas, já estão, em sua maioria, mortos. Uma empresa imunizadora 
foi contratada para realizar a aplicação de produtos de controle químico contra afídios e fungos do tipo 
ferrugem, tendo em vista que, com a ocorrência de temperaturas mais elevadas, estes organismos-

os às macrófitas. A aplicação do 

Durante o período considerado para a realização deste estudo (2/5/2013 a 7/1/2014), 
Typha dominguensis em 

bro/2013, num 
período temporal de 5 meses, sendo que foram analisados 300 µL em cada amostra, coletadas no 

A eficiência percentual média na remoção dos atributos foi: Demanda Bioquímica de 
DQO (50,8 %), Nitrogênio Amoniacal – 

Não foi avaliada a eficiência global na remoção do atributo Sólidos Suspensos Totais – 
mportamento desse parâmetro face à alteração imposta na velocidade de 

escoamento, como consequência na alteração do regime de turbulência de operação no reator. 
em flutuação, considerando o caráter inovador do 

em flutuação, apresentou boa 
capacidade para tratamento de efluente sanitário, embora com eficiência abaixo do obtido por outras 

Typha dominguensis em 
flutuação, considerando que o acompanhamento analítico foi realizado com duas vazões médias (50 

estabelecidos, permitindo avaliar o desenvolvimento do sistema, foi 
possível avaliar que as plantas tiveram bom desenvolvimento folhar e baixo desenvolvimento de 

No período de testes, foi possível conhecer a eficiência obtida para determinadas 
condições de operação para vazão e carga orgânica afluente ao reator, mas não foi possível identificar 

Com os resultados apresentados até o momento, foi possível concluir que, para alguns 
parâmetros, na medida em que a vazão afluente é reduzida, a eficiência na redução da carga orgânica 



 

afluente aumenta, sendo que não se observou o mesmo comportamento para outros parâmetros, não 
havendo o mesmo comportamento para a totalidade dos p
Figuras 

Figura 1 – macrófitas (typha domingensis) colocadas sobre as balsas e assinalado na cor 
vermelha. 

Figura 2 – apresentação da balsa usada para manter as macrofitas em suspensão e 
a caneta como escala gráfica. 
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