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Resumo
O presente estudo teve por objetivo avaliar a eficiência de um sistema de zona de raízes contendo em seu
leito filtrante, além de areia e brita, carvão ativado granular (CAG) e argila expandida, no tratamento de esgoto doméstico, com vistas à otimização da remoção de nutrientes. O experimento foi realizado em uma
região de clima do tipo BSh (classificação de Köeppen e Geiger) com temperatura média de 24,4 ºC e pluviosidade média anual de 469 mm, mantendo-se em monitoramento por 164 dias (24/04 a 05/10/2017),
sendo operado com fluxo subsuperficial vertical afogado, com TDH de 2,8 dias e taxa de aplicação superficial
de 125L/m2.d. A carga média introduzida de matéria orgânica, de nitrogênio e fósforo foi, respectivamente,
de 0,048 kgDBO/m2.d, 0,01 kgNTK/m2.d e 0,002 kgP-PO4-3/m2.d. Foi possível obter um efluente altamente
clarificado com uma eficiência média de remoção de matéria orgânica em termos de DBO e DQO de 93%,
de NTK de 46,5% e de fósforo total de 83%. Dadas as características do processo e a configuração da unidade piloto, pode-se aventar a hipótese de que a presença do CAG e, sobretudo, da argila expandida na
composição do leito filtrante, podem ter colaborado positivamente na obtenção de tais índices de eficiência. Assim sendo, foi possível otimizar a remoção de nutrientes no sistema de tratamento por zona de raízes, mediante a introdução de elementos específicos como meio filtrantes, além de demonstrar tratar-se de
uma eficaz ferramenta a ser implementada em modelos descentralizados de coleta/tratamento de esgotos.
Palavras-chave: Meio filtrante. Wetland construída. Ecossaneamento.
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Abstract
The present study aimed to evaluate the efficiency of a root zone system containing sand and gravel, granular
activated carbon (GAC) and expanded clay, in the domestic sewage treatment, in order to optimize the removal
of nutrients. The experiment was carried out in a BSh (Köeppen and Geiger classification) climate region with a
mean temperature of 24.4° C and a mean annual rainfall of 469 mm, being monitored for 164 days (04/04 to
05/10/2017), being operated with drowned vertical subsurface flow, with TDH of 2.8 days and surface application rate of 125L/m2.d. The average organic matter, nitrogen and phosphorus load introduced were, respectively,
0.048 kgDBO/m2.d, 0.01 kgNTK/m2.d and 0.002 kgP-PO4-3/m2.d. It was possible to obtain a highly clarified effluent
with an average removal efficiency of organic matter in terms of BOD and COD of 93%, NTK of 46.5% and total
phosphorus of 83%. Given the characteristics of the process and the configuration of the pilot unit, it can be hypothesized that the presence of GAC and, above all, of the expanded clay in the composition of the filter bed, may
have contributed positively to the achievement of such efficiency indices. Thus, it was possible to optimize the nutrient removal in the root zone treatment system by introducing specific elements as a filter media, in addition to
demonstrating that it is an efficient tool to be implemented in decentralized collection/treatment models sewage.
Keywords: Filter media. Eco-sanitation. Wetland constructed.

1 INTRODUÇÃO
O tratamento de esgoto sanitário de forma
descentralizada trata os esgotos domésticos
próximo de sua fonte geradora, podendo ser
implementado em áreas rurais ou em pequenas comunidades periféricas dos grandes assentamentos humanos (zonas periurbanas),
tendo como principal característica apresentar
baixos custos de investimento, de operação e
de manutenção. Tais sistemas geralmente são
aplicados a comunidades com menos de 2.000
habitantes, podendo ser complementados por
outras operações unitárias, como sedimentação, filtração, flotação e oxidação biológica
(RODRÍGUEZ, 2009).
Em geral, boa parte dos processos empregados
nesse tipo de configuração são denominados
genericamente de ecossaneamento, basicamente melhorias dos processos que ocorrem normalmente nos ecossistemas, com a vantagem de não
necessitarem de investimentos tecnológicos e
demandarem poucos insumos químicos (ZANELLA, 2008). Esses sistemas ecológicos têm como
princípio o paradigma da permacultura, sendo
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considerados, portanto, técnicas adequadas do
ponto de vista sociocultural e acessíveis às comunidades carentes (BENJAMIN, 2013).
Dentre os processos descritos na literatura associados a esse modelo de saneamento, destacam-se as Wetlands Construídas, sistemas que
copiam as wetlands naturais – áreas alagadas
de forma permanente ou sazonal, com presença maciça de vegetação – sendo aplicadas para
remover matéria orgânica, sólidos e nutrientes
dos esgotos (SALATI, 2003). A primeira wetland
construída a exercer funcionalidade foi na cidade
de Othfresen em 1974, e o procedimento foi nomeado como RZM - Root Zone Method (Método
de Zona de Raízes).
O sistema de zona de raízes pode ser caracterizado como módulos cultivados que utilizam
macrófitas aquáticas emergentes aprofundadas no terreno e inteiradas com instrumentos
de sustentação, tais como rochas, cascalho,
areia, solo, entre outros; além de apresentarem métodos de impermeabilização para evitar
que o solo ou até mesmo o lençol freático seja
A Revista DAE está licenciada sob a Licença AtribuiçãoNãoComercial 4.0 Internacional Creative Commons.
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contaminado com o efluente, podendo utilizar, como exemplos, geomembranas, argila,
lona plástica, etc (BRIX, 1987). Por se tratar de
um sistema com escoamento sub-superficial,
fundamentado no processo de filtração, o leito
filtrante desempenha um importante papel no
tratamento (PHILIPPI et al., 2007).
Em geral, o emprego de areia em conjunto com
a brita na composição do leito filtrante tende a
proporcionar uma ação física (retenção) e bioquímica (oxidação), que auxilia na ação dos microrganismos presentes no biofilme formado nos
rizomas das macrófitas (ZANELLA, 2008).
Carvão ativado granular (CAG) pode, também,
ser utilizado como meio filtrante, em função de
sua capacidade de adsorção auxiliar na concentração de nutrientes, substratos e oxigênio na
superfície do carbono, agilizando na formação
do biofilme e no aumento do tempo de contato
entre o microrganismo e o substrato, promovendo uma diminuição no tempo de aclimatação da
microbiota (DUSSERT & STONE, 1994).
A argila expandida apresenta-se como uma excelente opção para composição do meio filtrante,
por ser considerada um material leve, resistente, com inércia química, estabilidade dimensional, poroso, com grande área superficial além de
ser de baixo custo e fácil aquisição em grandes
quantidades. (BARBOSA, 2006). Sua presença
pode favorecer a redução na colmatação do sistema e melhorar a retenção de nutrientes, otimizando o crescimento das macrófitas (METCALF &
EDDY, 2004).
Segundo Ramos et al. (2017), sistemas baseados
nas wetlands construídas apresentam limitações
na remoção de fósforo e nitrogênio; o manual
de wetlands da USEPA (2000) relaciona a remoção desses nutrientes à assimilação sazonal das
plantas e à sorção aos sólidos afluentes que são
removidos, tornando o processo muito limitado. Dessa forma, o uso da argila expandida pode
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apresentar um ganho na eficiência devido à sua
capacidade de adsorver e precipitar compostos
fosfatados (ALBUQUERQUE et al., 2010).
Nesse sentido, os estudos que buscam compreender o funcionamento e possíveis aperfeiçoamentos no processo de tratamento por zona
de raízes são fundamentais para a aplicação de
maneira coerente e otimizada às diversas condições encontradas.

2 OBJETIVOS
Esse estudo teve por objetivo avaliar a eficiência
na remoção dos nutrientes nitrogênio e fósforo
presentes em esgoto doméstico, além dos demais parâmetros de interesse sanitário (matéria
orgânica e sólidos), em uma unidade piloto, operada como sistema de zona de raízes, com fluxo subsuperficial vertical afogado, tendo como
componentes do leito filtrante, além de areia e
brita, CAG e argila expandida.

3 MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida por meio de experimento em escala piloto, sendo posto em operação um sistema de tratamento de esgoto por
zona de raízes, dimensionado para operar com
fluxo vertical subsuperficial afogado, confeccionado em recipiente de polietileno de alta densidade (PEAD), mediante a introdução de conexões
hidráulicas necessárias para aplicação e retirada
do esgoto e efluente, respectivamente.
O experimento foi realizado em uma região de
clima do tipo BSh (classificação de Köeppen e
Geiger) com temperatura média de 24,4 ºC e
pluviosidade média anual de 469 mm (Climate-Data.org). Seu monitoramento iniciou-se em 24
de abril de 2017, mantendo-se até o dia 05 de
outubro de 2017, totalizando 164 dias de estudo.
Revista DAE | núm. 218 | vol. 67 | julho a setembro de 2019
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O esgoto sanitário que alimentou a unidade piloto foi proveniente do CRUSP – Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo –, sendo recalcado para a área em que se encontrava a unidade
piloto por meio de uma estação elevatória (EE), a
qual consistia em um poço de sucção executado
em concreto armado com duas bombas submersíveis operando intermitentemente. Na chegada

do esgoto à área da pesquisa, o mesmo era submetido a um tratamento preliminar composto
por peneiramento e desarenação, sendo em seguida encaminhado, por meio de uma calha parshall, até a caixa de gordura, e, por fim, para o
poço de sucção de onde era derivado e aplicado
ao reator por meio de uma bomba de diafragma
de 12 V. A Figura 1 ilustra essas etapas.

Figura 1 – Vista da EE e do Tratamento Preliminar

b

a

d

c

a – Elevatória de Esgoto; b – Peneira, Canal de Areia e Calha Parshall; c – Caixa de Gordura; d – Poço de Alimentação

A unidade piloto foi projetada com vistas ao
tratamento de esgoto doméstico produzido por
uma pessoa por residência, admitindo-se a geração per capita de 140 L/hab.d e adotando-se
a relação habitante/área de 1 m2. Em função da
área útil do reator (0,16 m2), obteve-se a vazão
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de projeto de 20 L/d. Essa vazão de esgoto foi
aplicada por meio de uma bomba de diafragma
ligada a um temporizador, mantendo a alimentação intermitente oito vezes ao dia, sendo sete
programações com duração de um minuto e uma
programação com duração de 2 minutos.
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O fundo do reator foi preenchido por seixos como

tria entre 1 e 1,5 mm; argila expandida com gra-

meio suporte para as conexões hidráulicas e, em

nulometria de 15 a 25 mm e brita nº 2. Na base

seguida, foi constituído o leito filtrante com 4

do reator, junto a camada de brita, foram planta-

camadas de diferentes meios suportes, sendo

das 04 mudas de Cyperus giganteus; 03 mudas de

eles no sentido de baixo para cima: areia grossa;

Colocasia esculenta; 02 mudas de Zingiber offici-

carvão ativado granular (GAG) com granulome-

nale e 01 muda de C. x. generalis (Figura 2).

Figura 2 – Desenho esquemático da unidade piloto

Por meio da realização de ensaio para determinação de vazios em cada meio filtrante, partindo-se
do volume total do reator (220 L), foi obtido o volume real da unidade piloto, bem como os volumes ocupados por cada camada do leito filtrante.
Obteve-se, nessa configuração, um tempo de detenção hidráulica (TDH) de 2,8 dias e a uma taxa
de aplicação superficial de 125 L/m2.d, valores

semelhantes aos aplicados por Andrade (2012) e
dentro da faixa sugerida por Kletecke (2011), para
sistemas de fluxo subsuperficial.
A Tabela 1 apresenta um resumo com as principais características físicas do reator e o arranjo
do leito filtrante utilizados nessa pesquisa.

Tabela 1 – Características físicas do reator da unidade piloto
Características do Reator
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Altura útil

0,8 m

Diâmetro

0,56 m

Área útil

0,16 m2

Volume útil
Volume real

220 L
56 L
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Características do Leito Filtrante
Altura: 30 cm
Areia
Volume: 17,6 L
Altura: 5 cm
CAG
Volume: 4,2 L
Altura: 2 cm
Argila Expandida
Volume: 1,8 L
Altura: 43 cm
Brita
Volume: 32,4 L
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Para evitar interferência da precipitação, a unidade piloto foi coberta por um filme translúcido
de polietileno de baixa densidade (PEBD) com o
mínimo de bloqueio da radiação solar.

tion of Water and Wastewater, da APHA / AWWA

Tanto o esgoto como o efluente produzido pelo
processo foram caracterizados duas vezes por
semana por meio da determinação das variáveis
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20); Demanda Química de Oxigênio (DQO); série nitrogenada; fósforo total e ortofosfato solúvel; alcalinidade; pH; sólidos em suspensão totais, fixos e
voláteis (SST, SSF, SSV).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As metodologias analíticas utilizadas seguiram
a 21ª edição do Standard Methods for Examina-

mento. A Figura 3 apresenta o crescimento das

/ WEF (2005).

4.1 Desenvolvimento das Macrófitas
As macrófitas desempenham um importante papel no sistema de tratamento por zona de raízes,
quer seja provendo meio para desenvolvimento
de biofilme ou na absorção de nutrientes, por
isso é importante sua adaptação e desenvolviespécies ao longo do tempo de estudo.

Figura 3 – Desenvolvimento das macrófitas na unidade piloto

macrófitas

Tempo = 0 dias

Tempo = 30 dias

Tempo = 70 dias

Tempo = 100 dias

Tempo = 160 dias
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Como pode ser visualizado nas imagens da Figu-

e facilidade de captação de nutrientes (ANDRA-

ra 3, todas as macrófitas tiveram uma boa adap-

DE, 2012).

tação ao meio, evidenciando desenvolvimento
típico em sistemas de fluxo afogado onde, em

4.2 Caracterização do Esgoto Decantado

função do TDH (2,8 dias), há maior oferta hídrica

A Tabela 2 apresenta os resultados referentes ao monitoramento do esgoto, afluente à unidade piloto.

Tabela 2 – Caracterização do Esgoto Afluente à Unidade Piloto (n = 21)

DBO (mgO2/L)

Média/
Desvio Padrão
381±102

DQO (mgO2/L)

627±186

NKT (mgN/L)
N-NH4+ (mgN- NH4+/L)
Ptotal (mgP-PO4-3/L)

74±29
52±18
12,1±4,6

Variável

Deve-se ressaltar que, por volta do 24º dia de
operação, ocorreu uma modificação no sistema
de tratamento preliminar, com uma alteração na
configuração da caixa de gordura/poço de sucção,
fazendo com que o tempo de detenção hidráulica
nesses compartimentos fosse diminuído, minimizando a decantação dos sólidos, e, dessa forma,
obtendo-se um relativo aumento nas concentrações das variáveis monitoradas. Isso explica os valores dos desvios padrões obtidos.
Em relação à caracterização do esgoto, comparando-se os resultados médios obtidos para carga orgânica e nutrientes com os valores típicos
de literatura, observa-se que o mesmo pode ser
classificado como forte; já em relação aos sólidos presentes, situa-se como médio (METCALF &
EDDY, 2004).
Levando-se em conta a média de DBO encontrada no esgoto aplicado à unidade piloto, verifica-se que o sistema operou com uma carga de carregamento superficial de 0,048 kgDBO/m2.d, ou
0,08 kgDQO/m2.d. Silva (2013) aplicou uma carga de 0,0214 kgDBO/m2.d. em sua pesquisa com
wetlands; Andrade (2012) manteve seu sistema
de zona de raízes com uma carga inferior ao obti110
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Variável
Psol (mgP-PO4-3/L)
Alcalinidade
(mgCaCO3/L)
pH
SST (mg/L)
SSV (mg/L)

Média/
Desvio Padrão
5,1±1,3
194±61
6,5±1,4
216±113
189±99

do nesse estudo, de 0,037 kgDQO/m2.d, por meio
de aplicação de esgoto sintético em seu experimento; Platzer (2007), operando um sistema de
zona de raízes, empregou 0,0487 kgDQO/m2.d;
Sezerino (2006) cita uma carga de 0,04 kgDQO/
m2.d em sua pesquisa com wetland construída.
Assim sendo, a unidade piloto operou dentro de
parâmetros relativos à carga orgânica superficial
com valores condizentes ao observado na literatura. Para carga nitrogenada, a unidade piloto
manteve-se com um valor médio de aplicação
superficial de 0,01 kgNTK/m2.d, igual ao utilizado por Sezerino (2006) em seu estudo.
Em relação ao componente fósforo, o alto valor
obtido no monitoramento do esgoto afluente
deve-se à contribuição promovida pelas águas
residuárias advindas de um restaurante lançadas na mesma rede coletora empegada na alimentação da unidade piloto. Dessa forma, obteve-se valor médio de 0,002 kgP-PO4-3/m2.d,
bem superior ao observado em Silva (2013), que
manteve seu sistema com uma carga de 0,00015
kgP-PO4-3/m2.d. Esse fato, contudo, contribuiu
positivamente para os fins dessa pesquisa, que
foram, justamente, avaliar o comportamento do
sistema operado para remoção desse elemento.
Revista DAE | núm. 218 | vol. 67 | julho a setembro de 2019
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4.3 Parâmetros operacionais
Os dados aqui apresentados demonstram o
funcionamento da unidade piloto, comparando
afluente (entrada) e efluente (saída).

4.3.1 Temperatura, pH e Alcalinidade
Os dados de temperatura tanto para o afluente
como para o efluente variaram entre 20 e 28 ºC,
mantendo-se, como já mencionado, na média
prevista para a região. De uma forma geral, tais
valores não representam um fator limitante para
as reações biológicas e processos físico-químicos observados no sistema de tratamento.
Os valores de pH apresentaram uma relativa estabilidade em ambos os pontos de coleta, como
pode ser observado na Figura 4. No afluente,

obteve-se como média um pH de 6,8 ± 0,3 e no
efluente, 7,7 ± 0,2. Kadlec e Knight (1996) comentam que o pH, em sistemas do tipo wetlands construídas, pode sofrer influência das características
do leito filtrante, variando entre 6,74 e 7,8.
Já em relação à alcalinidade, de acordo ainda
com a Figura 3, constata-se um progressivo aumento em seus valores, tanto no afluente como
no efluente, sendo que o primeiro teve uma média de concentração de 194 ± 60,8 mgCaCO3/L e
o segundo, 191 ± 143,6 mgCaCO3/L. Em alguns
pontos, a alcalinidade do efluente superou a do
afluente, fato esse observado nos trabalhos de
Silva (2013) e Andrade (2012). É possível, como
bem aponta Andrade (2012), que a eficiente remineralização da matéria orgânica e consequente maior liberação de carbono inorgânico possam ter influenciado os resultados.

Figura 4 – Série Histórica das variáveis pH e Alcalinidade obtidas no afluente e efluente (n=21)
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4.3.2 Remoção de Matéria Orgânica e Sólidos

no sistema de tratamento preliminar. No que

Como pode-se observar na Figura 4, o sistema
operou dentro de uma relativa estabilidade referente às concentrações de DQO/DBO afluente,
sendo constatado um aumento abrupto a partir
do 20º dia, em função da modificação já citada

tange à eficiência do processo, foi possível obter
uma concentração média de DQO no efluente de
37 ± 14,8 mgO2/L e de DBO, de 27 ± 7,3 mgO2/L,
resultando em uma remoção média de cerca de
93% em ambos os processos.

Figura 5 – Série Histórica das Variáveis DQO/DBO obtidas no afluente e efluente (n=21)

Os índices alcançados de eficiência de remoção
de matéria orgânica são condizentes com o esperado para processos similares ao empregado nesse estudo; segundo von Sperling (2005), sistemas
de wetlands construídas que possuem adequada
manutenção, são capazes de atingir até 85% de
remoção de matéria orgânica. Silva (2013) obteve em seu experimento uma eficiência média de
77% para DQO; Andrade (2012) chegou a valores
em torno de 95% de remoção de DQO; Almeida et
al. (2010) relatam redução de 90,7% para DBO e
de 81,1% para DQO; Schirmer et al. (2009), ope-
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rando uma ETE de zona de raízes, conseguiram
uma redução média de 80% em termos de DQO;
Zanella (2008), no seu estudo com wetland, obteve eficiência de 58,3% para DBO e de 71,5% para
DQO. Deve-se ressaltar, entretanto, o papel do
meio filtrante composto pelo CAG na composição
da eficiência obtida, sobretudo na retenção da
matéria orgânica coloidal.
Em relação à remoção de sólidos, tem-se na Figura 6 a série histórica das variáveis SST e SSV,
medidas para afluente e efluente.
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Figura 6 – Série Histórica das Variáveis SST e SSV obtidas no afluente e efluente (n=21)

O sistema de zona de raízes operou com uma eficiência média de 90% na remoção de sólidos em
suspensão totais, produzindo um efluente altamente clarificado, com valores médios de 20 ±
10,4 mg/L de SST e de 10 ± 6,0 mg/L para SSV. A
relação SSV/SST observada no efluente foi de 0,5,
indicando uma possível contribuição de material
inorgânico advindo do leito filtrante.
Os baixos valores de sólidos presentes no efluente
demonstram a eficácia do leito filtrante na retenção de material particulado. Valores semelhantes
aos obtidos nesse estudo foram relatados por Silva (2013), que chegou a concentrações médias de
12 e 9 mg/L para SST e SSV, respectivamente.

Revista DAE | núm. 218 | vol. 67 | julho a setembro de 2019

4.3.3 Remoção de Nutrientes –
Nitrogênio e Fósforo
De acordo com a Figura 7, pode-se verificar um
aumento nas concentrações de NTK e nitrogênio amoniacal em torno do 20º dia, pelos motivos já esclarecidos, mantendo picos de elevação
ao longo de todo o tempo de monitoramento.
O afluente obteve uma concentração média de
NTK de 76,4 ± 25,3 mgN/L e de N-NH4+ de 52,4
± 17,1 mgN-NH4+/L; o efluente forneceu valores
médios de 38,6 ± 19,4 mgN/L como NTK e 34,3 ±
15,4 mgN-NH4+/L.
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Figura 7 – Série Histórica das Variáveis NTK e N-NH4+ obtidas no afluente e efluente (n=21)

Os dados referentes à eficiência do processo
em estudo dão conta de uma remoção média
de 51,2% de NTK e de 37% para N-NH4+; valores próximos aos obtidos em pesquisas similares. Mendonça (2015), em uma estação de
tratamento de esgoto em escala real, composta por uma wetland construída híbrida de fluxo
subsuperficial vertical seguida por uma de fluxo
subsuperficial horizontal precedido de tanque
séptico, obteve remoção em torno de 40% para
nitrogênio total e em torno de 23% para nitrogênio amoniacal; Queiroz et al. (2014), estudando
o processo de wetland construída com a utilização de suportes filtrantes e macrófitas equivalentes às da zona de raízes, chegou à remoção
média de 54,5% de NTK; Silva (2013) apresentou
eficiências globais obtidas para NTK e N-NH4+
durante o período de monitoramento de sua
unidade piloto, de 48% e 35%, respectivamente;
Monteiro (2009), em uma unidade experimental de wetland de fluxo horizontal subsuperficial no tratamento de águas cinzas, apresentou
eficiência de 27% de NTK e 13% do nitrogênio
amoniacal; Dornelas (2008), em seu estudo com
wetlands construídas com fluxo horizontal sub-
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superficial, atingiu remoção de 23% e 22% para
NTK e N-NH4+, respectivamente.
É sabido que o sistema de escoamento subsuperficial com fluxo vertical favorece um maior
arraste de oxigênio, em função de a percolação
do efluente ser mais rápida que no fluxo horizontal; logo, é o procedimento mais indicado quando se deseja oxidar amônia; uma configuração
muito usual, quando se desejam bons índices de
remoção de matéria orgânica e nitrogenada, é o
fluxo híbrido, onde há a combinação em série de
sistemas com fluxo horizontal e vertical (PHILIPPI
e SEZERINO, 2004; SALATI, 1998).
Entretanto, segundo Albuquerque et al. (2010),
vários trabalhos têm relatado uma boa remoção
de amônia com o uso de argila expandida. Em
seu estudo monitorando um sistema de wetlands
construídas recebendo efluentes após tratamento primário com tempo de detenção hidráulica nominal igual a 5,7 dias, observou eficácia
na remoção de nitrogênio amoniacal, variando
de 57 a 85%; Oliveira (2008), utilizando a argila
expandida em seu sistema, obteve eficiências de
95% de remoção de nitrogênio amoniacal.

Revista DAE | núm. 218 | vol. 67 | julho a setembro de 2019

artigos técnicos
Dessa forma, pode-se inferir na hipótese de que
a remoção de compostos nitrogenados possa ter
sido influenciada positivamente em função de
processos físicos e químicos, associados a adsorção e retenção do poluente nas camadas de CAG
e, sobretudo, argila expandida, uma vez que a
configuração do fluxo de alimentação adotado no
processo em estudo não favoreça o fenômeno da
nitrificação, como comentado acima; ademais, os
dados de alcalinidade já analisados reforçam essa
ideia, além do fato de que o efluente do sistema
forneceu valores médios bem baixos para nitrito e

nitrato, sendo de 0,34 ± 0,3 mgN-NO2-/L e 0,41 ±
0,2 mgN-NO3-/L, respectivamente.
No que diz respeito à variável fósforo, o presente
estudo obteve valores médios para o afluente de
fósforo total de 12,1 ± 4,5 mgP-PO4-3/L e fósforo solúvel de 5,1 ± 1,3 mgP-PO4-3/L; já para o efluente, a
média manteve-se entre 2,0 ± 0,6 mgP-PO4-3/L para
fósforo total, e de 0,6 ± 0,3 mgP-PO4-3/L para fósforo solúvel, gerando uma eficiência média de 83% e
87% para remoção de fósforo total e solúvel, respectivamente. A Figura 8 apresenta o comportamento
da série histórica para essas variáveis.

Figura 8 – Série Histórica das Variáveis Ptot e Psol, obtidas no afluente e efluente (n=21)

Em pesquisa realizada por Queiroz (2014), houve
uma remoção média de 66,9% para fósforo; Silva (2013) chegou a uma eficiência global de seu
sistema híbrido de wetlands de 38% de remoção;
Andrade (2012), em seu sistema piloto de zona
de raízes em fluxo afogado obteve remoção de
fósforo em torno de 46%; Zanella (2008) apresentou o valor de 27,7% de eficiência; isso posto,
os valores alcançados nesse estudo são superiores aos comumente encontrados na literatura.
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Segundo Lohmann (2011), em sistemas convencionais de tratamento, a remoção média de fósforo é entre 30% e 45%; Oliveira e von Sperling
(2005), ao estudarem mais de uma centena de
estações de tratamento de esgoto operando no
país, com as mais diversas tecnologias, apresentam valores de eficiência de remoção de fósforo
da ordem de 23% a 46%, o que torna os dados
obtidos nessa pesquisa muito interessantes, uma
vez que o processo foi capaz de reter, em média
0,2 gP-PO4-3/dia.
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Assim sendo, tal qual se aventou em relação à retenção dos compostos nitrogenados, a presença
da camada de argila expandida pode ter influenciado o comportamento do processo, conferindo, graças a sua afinidade com o elemento, o aumento no rendimento observado no estudo.
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