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 RESUMO: Os sistemas individuais, utilizados para tratarem efluentes de uma ou poucas 
unidades familiares, surgiram como uma nova oportunidade no tratamento de esgoto 
doméstico. Eles têm a finalidade de coletar e tratar efluentes de pequenas comunidades, 
evitando seu despejo inadequado em corpos hídricos. Esta pesquisa teve como objetivo 
avaliar a eficiência no tratamento do esgoto proveniente de uma unidade familiar 
localizada em Goiânia, GO por um sistema híbrido composto por fossa séptica, filtro 
anaeróbio e alagado construído. Foram coletadas amostras entre as unidades de 
tratamento visando avaliar a eficiência do conjunto fossa + filtro e o alagado construído. 
Foram feitas análises físico-químicas das amostras mostrando a eficiência do sistema na 
remoção em alguns parâmetros. O sistema estudado apresentou eficiência média 
satisfatória, como 90,8% na remoção de DBO e 87,9% na de DQO. A turbidez, cor 
aparente e sólidos totais, obtiveram eficiências de 69,3%, 89,4% e 69,1% 
respectivamente. A eficiência média na remoção de fósforo foi de 76,6% e a de 
nitrogênio, 46,3%. Apesar do pouco tempo de funcionamento, o sistema apresentou boa 
eficiência já nos três primeiro meses de operação, verificando boa adaptação dos 
materiais utilizados e da espécie cultivada. 
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1. INTRODUÇÃO 

O saneamento básico de qualidade é fundamental para a saúde e, em particular, para redução da 

mortalidade infantil, que voltou a crescer nos últimos anos no país (EMBRAPA, 2018).De acordo com a 

Agência Nacional de Águas (2017), o cenário de saneamento básico no Brasil apresenta que18% da 

população têm esgoto coletado sem tratamento e 27% não possui nenhum acesso ao serviço de 

atendimento sanitário, nem soluções individuais de tratamento. 

Dentre os dados citados anteriormente, a Agência Nacional de Águas (2017) também enfatiza a 

carência de atendimento à população rural e às comunidades isoladas e que aproximadamente 31 milhões 

de habitantes vivem neste meio e somente 22% têm acesso a serviços adequados de saneamento básico. 

Sabendo que a coletae tratamento de esgoto estão diretamente ligados à saúde pública e à 

preservação do meio ambiente, faz-se necessário a união do poder público com a conscientização da 

população, visto que os esgotos quando lançados diretamente no solo ou em um corpo receptor sem o seu 

devido tratamento, promove a degradação ambiental gerando diversos impactoscomo a contaminação dos 

lençóis freáticos e poluição dos rios (PITALUGA, 2011). 

No anseio de soluções para este cenário, surge o desenvolvimento de novas possibilidades de 

tratamento de esgoto, os sistemas individuais, também chamados de descentralizados,os quaisvisam 

basicamentecoletar e tratar os esgotos gerados por uma ou poucas unidades habitacionais. Estes se 

tornaram uma alternativa para o atendimento unifamiliar, como moradores rurais ou de pequenos grupos 

residenciais, como povoados. 

Segundo Von Sperling (2014), os sistemas individuais têm a finalidade de solucionar os problemas 

dos efluentes domésticos que são despejados, de forma inadequada, diretamente no solo ou em corpos 

d’água. Visto que a infraestrutura do saneamento básico no Brasil é precária em algumas regiões e 

principalmente nas pequenas cidades, geralmente localizadas nos interiores dos estados, com baixo 

número de habitantes comparado as capitais,subentende-se que há uma demanda de técnicas com o 

melhor custo-benefício que atenda a população dessas regiões.No Brasil, 3.809 municípios possuem uma 

população de até 20 mil habitantes, salientando a necessidade de buscar soluções em que essas cidades 

possam implantar e manter um tratamento de esgoto adequado (IBGE, 2017).  

Desta forma, sistemas individuais, como os alagados construídos, tanques sépticos, entre outros, 

quando combinados ou não, apresentam diferentes possibilidades construtivas e operacionais, as quais 

buscam aumentar as chances de sucesso dos modelos propostos por meio da simplificação, redução de 

custos e maior autonomia da comunidade (GOMES, 2015). 

Ossistemas alagados construídos, também conhecidos como wetlands, leitos cultivados ou zona 

de raízes, éconsiderado como um sistema individual que vem sendo bastante empregado como tratamento 

complementar de efluentes domésticos ou industriais. Seu baixo custo e sua simplicidade de operação 

atraem cada vez mais os profissionais responsáveis pelo tratamento de efluentes e pela manutenção de 

corpos hídricos, principalmente em áreas com saneamento básico precário (IAQUELI, 2016). 

2. OBJETIVOS 

Avaliar a eficiênciade tratamento de esgoto doméstico de um sistema hibrido composto por fossa 

séptica seguida de filtro anaeróbio e alagado construído (wetlands) através da caracterização do efluente 

bruto e dos efluentes tratados. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A escolha de uma tecnologia de tratamento de esgoto é uma decisão complexa, pois existe uma 

série de variáveis: tecnológicas, na eficiência de remoção dos poluentes, durabilidade e flexibilidade; 

ambientais, como o consumo de energia, matérias-primas e qualidade do efluente; sociais, disponibilidade 

de área, odor, impacto visual e riscos à saúde humana; e econômicas, como os custos para implementação, 

manutenção e operação (RESENDE, 2018). 

A partir destas séries de variáveis, alguns sistemas individuais estão se tornando alternativas 

possíveis para locais onde não há viabilidade na coleta e no tratamento de esgoto, devido à situação 

econômica de alguns municípios brasileiros.Portanto, as unidades de tratamento de esgoto individuais e 

descentralizadas que possam ser realizadas com um menor investimento, despontam como uma solução 

viável em casos de recursos públicos limitados (HOFFMAN et al., 2004). 

Os sistemas de alagados construídos estão ganhando espaço e tendo maior aceitação perante à 

sociedade. Como exemplo disto, a cidade de Campos Novos em Santa Catarina planejou efetivar o seu 

atendimento no tratamento de esgotos do município, estabelecendo a Lei municipal Nº 3.941/2013, que 

busca a universalização do acesso à coleta e ao tratamento, exigindo como última etapa de tratamento do 

esgoto o sistema de alagados construídos de fluxo subsuperficial, para todos os novos loteamentos urbanos 

que não são atendidos pelo serviço de coleta e tratamento de esgotos (CAMPOS NOVOS, 2013). 

3.1.CARACTERIZAÇÃO DO ESGOTO DOMÉSTICO 

A carga poluidora dos corpos receptores é gerada a partir da adição de substâncias ou de formas de 

energia que, direta ou indiretamente, alterem a natureza do corpo d’água de uma maneira tal que 

prejudique seu uso. O efluente doméstico é considerado um potencial de poluidor dos corpos receptores 

(VON SPERLING, 2014). 

Antes de propor qualquer tratamento individual, é preciso identificar o tipo de efluente que deseja 

ser tratado. Os efluentes domésticos possuem algumas características que podem ajudar na escolha do 

tratamento mais adequado.  

Dentre as principais características do esgoto doméstico, os sólidos, os indicadores de matéria 

orgânica, o fósforo, o nitrogênio, o pH e a turbidez somam os parâmetros com maior relevância de 

caracterização. 

Os sólidos totais não representam consequências diretas ao meio aquático, mas, quando presente 

nas águas, relacionam-se diretamente com a produção de sedimentos nos corpos hídricos. Sua elevada 

superfície de contato gera um potencial de adsorção, podendo agregar elementos poluentes e 

prejudicando não só a estética – já que interferem na cor e turbidez -, mas também a biota local (BASSO, 

MOREIRA, PIZZATO, 2011).Deste modo, este parâmetro é de suma importância para interpretar e 

determinar a cor e a turbidez, visando a caracterização de águas brutas ou tratadas e no controle da 

operação de sistemas de tratamento de água e esgoto. 

A matéria orgânica é o principal reservatório dos nutrientes (ex.: fósforo, magnésio, cálcio, etc.) e 

auxilia no consumo destes pelas plantas. No solo, ela possui papéis importantíssimos como a mineralização 

dos nutrientes para sua absorção pelas plantas e contribui para o incremento da atividade biológica 

favorecendo o desenvolvimento radicular, aumentando a produtividade das culturas (SILVA, 2005; 

BERNARDES, 2015).  

Dentre os indicadores de matéria orgânica, destacam-se aqueles responsáveis pela medição do 

consumo de oxigênio: Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Demanda Química de Oxigênio (DQO).  

Junto com o nitrogênio, o fósforo também é considerado um nutriente e um dos principais 

responsáveis por desencadear o fenômeno da eutrofização, que é a alta taxa de crescimento das plantas 

aquáticas e a proliferação de organismos capazes de prejudicar a vida aquática do meio em que se 
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encontra (CHAO, 2006).Apesar da eutrofização afetar a vida aquática, o fósforo em si não apresenta 

problemas sanitários para as águas de abastecimento, mas é um nutriente indispensável no sistema de 

tratamento de esgoto, pois é essencial para a manutenção de microorganismos responsáveis pela 

estabilização da matéria orgânica. 

Segundo Von Sperling (2014), o nitrogênio pode ser encontrado de diversas formas no meio 

aquático: nitrogênio molecular ou orgânico, amônia, nitrito (NO2
-) e nitrato (NO3

-). O nitrogênio é oriundo, 

basicamente, de despejos industriais, domésticos, excrementos de animais e fertilizantes e quando é 

encontrado em altas concentrações em um meio aquático, a chance de ocorrer a eutrofização é alta. 

A amônia é considerada uma substância tóxica, mas não persistente e não é acumulativa. Ela pode 

comprometer a eficiência da desinfecção das águas e causar modificação no cheiro e no sabor do meio 

hídrico. Quando em baixas concentrações, não causa danos fisiológicos aos animais (PIEDRAS et al., 2006). 

As estações de tratamento de efluentes convencionais das últimas décadas não se atentaram 

quanto à remoção de nutrientes e sim à remoção primordial de material orgânico biodegradável, sendo 

estas estações de tratamento, em sua grande maioria, desprovidas de compartimentos onde possa ocorrer 

a remoção de nitrogênio por mecanismos como nitrificação e desnitrificação (MENDONÇA et al., 2012). 

O potencial hidrogeniônico (pH) é a medida da concentração de íons de hidrogênio H+ usada para 

indicar se um corpo hídrico apresenta acidez, neutralidade ou alcalinidade. Em esgotos domésticos, o pH 

pode apontar a oxidação da matéria orgânica do meio, caracterizar o efluente, monitorar a digestão 

anaeróbia em uma unidade de tratamento e influencia diretamente na vida aquática em corpos hídricos. 

Altos valores de pH pode indicar a proliferação de algas e valores afastados da neutralidade pode afetar na 

taxa de crescimento de microorganismos  (VON SPERLING, 2014). 

3.2. SISTEMAS INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO 

Sistemas individuais, combinados ou não, apresentam diferentes possibilidades construtivas e 

operacionais, as quais buscam aumentar as chances de sucesso dos modelos propostos por meio da 

simplificação, redução de custos e maior autonomia da comunidade (GOMES, 2015). 

Pedrozo (2016), estudou a economicidade de um sistema individual de tratamento de esgoto frente 

a um tratamento convencional e concluiu que o sistema individual pode ser de melhor custo-benefício, 

reforçando a ideia de que este tipo de projeto se tornou extremamente necessário diante do cenário 

econômico e do saneamento ambiental atual do país.Dentre os sistemas individuais pode-se citar, pela 

facilidade na implantação e pelo custo-benefício, o tanque séptico, o filtro anaeróbio e a zona de raízes. 

3.3.1. Tanques sépticos 

O tanque séptico (ou fossa séptica) chama a atenção pelo seu baixo custo e grande eficiência, se 

tornando o sistema mais utilizado no mundo (COLARES; SANDRI, 2013).Segundo Gomes (2015), dentre as 

unidades de tratamento desenvolvidas, o tanque séptico é a mais simples.Estes cumprem o objetivo de 

preservar a saúde pública e ambiental, a higiene, o conforto e a segurança dos habitantes de áreas servidas 

por estes sistemas, seguindo as exigências previstas na NBR n. 7229 (ABNT, 1993).  

Utilizados como um sistema local de disposição de esgoto, os tanques sépticos são reatores capazes 

de tratar o esgoto através de processos de digestão, sedimentação e flotação. Eles são indicados para áreas 

desprovidas de rede pública coletora de esgoto como alternativa de tratamento de efluentes domésticos 

ou como auxílio para o escoamento do esgoto (ABNT, 1993). 

3.3.2. Filtro anaeróbio 

“O filtro anaeróbio consiste em um reator biológico onde o esgoto é depurado por meio de 

microrganismos não aeróbios, dispersos tanto no espaço vazio do reator quanto nas superfícies do meio 

filtrante” (ABNT, 1997). 
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Assim como os outros sistemas individuais, os filtros anaeróbios vêm sendo muito utilizados, mas 

não tanto quanto as fossas sépticas, pois eles são normatizados apenas como unidade de tratamento 

complementar. Os filtros anaeróbios removem parcialmente a carga orgânica remanescente e retêm os 

sólidos de pequenas dimensões, assim, os compostos orgânicos solúveis interagem com a biomassa, 

adsorvendo-se no biofilme da brita, sendo convertidos em metano e gás carbônico (BIDONE, 2007).  

3.3.2. Sistema de alagados construídos 

O sistema de alagados construídos se tornou uma alternativa moderna por serem de baixo custo e 

bastantes eficientes para o tratamento de diversos efluentes. Estes sistemas possuem um grande poder de 

autodepuração pelas várias espécies de plantas aquáticas presentes (SALATI, 2003; WEBER, KAICK, 2015). 

As características e as variedades desses ecossistemas variam de acordo com o tratamento 

desejado, a disponibilidade espacial para sua construção e as condições climáticas para a escolha correta 

das espécies de plantas para um melhor resultado final. Sua manutenção é muito simples, contribui com a 

sustentabilidade do meio ambiente e ainda traz harmonia paisagística. É uma tecnologia que pode ser 

adaptada para complementar o uso da Fossa Séptica Biodigestora (EMBRAPA, 2018). 

Sallati (2009) destaca as várias técnicas acerca dos alagados construídos que foram desenvolvidas 

nos últimos anos. No Brasil, os projetos desenvolvidos têm diferentes desenhos dependendo basicamente 

da sua finalidade:purificação de grandes volumes de água, com a finalidade de recuperação de recursos 

hídricos ou pré-tratamento para Estação de Tratamento de Água;tratamento de esgoto 

doméstico;purificação de águas industriais; abastecimento de água industrial e urbana. 

Com foco na viabilidade do tratamento, os alagados construídos podem ser classificados perante o 

seu fluxo, como de fluxo superficial, de fluxo subsuperficial e de fluxo vertical. 

Os alagados construídos de fluxo superficial são caracterizados pelo fluxo sobre a superfície do 

sedimento (PITALUGA, 2011). É um dos sistemas mais antigos, sendo utilizado a mais de 30 anos na 

Holanda e no Estados Unidos. É comum no tratamento de grandes volumes de águas residuárias.Segundo 

Poças (2015), aswetlands de fluxo superficial são bastante eficientes na remoção da matéria orgânica e de 

sólidos suspensos. Porém, podem promover a proliferação de mosquitos e produção de odor. 

Os alagados construídos de fluxo subsuperficial é caracterizado pela presença de água sobre a 

superfície do meio de suporte para as plantas (POÇAS, 2015). Este tipo de wetlands é bastante utilizado 

como tratamento secundário em diversos países e se mostram muito eficientes ao receberem efluentes de 

tanques sépticos e reatores anaeróbios (MOTA &VON SPERLING, 2009). 

Os alagados construídos de fluxo vertical são sistemas com alimentação intermitente e possuem 

alta eficiência para remoção de sólidos suspensos, DBO, amônia e fósforo (SALATI, 2009).Neste sistema, o 

efluente entra pela parte de cima do leito e sai pela base lateral da outra extremidade. Por ser um regime 

intermitente, há uma maior oxigenação no meio filtrante. Normalmente requerem o uso de volume de 

filtro mais eficiente, consequentemente, requer uma área menor comparado aos outros tipos de wetlands 

e possui maior flexibilidade no que diz respeito ao efluente (PLATZER, 2007). 

4. METODOLOGIA 

Visando cumprir com os objetivos do estudo em questão, foi dimensionado um sistema híbrido de 

tratamento de esgoto, constituído por fossa séptica, filtro anaeróbio e alagado construído com fluxo 

subsuperficial, com caixas (CX) de inspeção entre as unidades do sistema, representado pelo desenho 

esquemático da Figura 1. 
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FIGURA 1:Figura esquemática do sistema híbrido de tratamento de esgoto. 

FONTE: Acervo próprio. 

O sistema foi construído em uma unidade familiar composta por dois moradores, localizada na 

região noroeste de Goiânia – GO, em uma região desprovida de sistema de coleta de esgoto.Foi 

aproveitado o desnível do local, usando a gravidade para o escoamento de esgoto no sistema. O 

dimensionamento do sistema de tratamento priorizou o uso de materiais de baixo custo e fácil 

acessibilidade, a fim de executar um sistema eficiente e barato. 

Para analisar a viabilidade econômica de implantação do sistema, executou-se num primeiro 

momento o orçamento do sistema usando bombonas plásticas como tanques das unidades da fossa séptica 

e do filtro anaeróbio e uma caixa d’agua como tanque para o alagado construído, assim como mostra a 

figura 1, e no segundo momento usando tanques em alvenaria para todas as unidades. 

4.1. DIMENSIONAMENTO DO TANQUE SÉPTICO 

A unidade de tanque séptico consiste basicamente em um tanque cilíndrico ou retangular de fluxo 

horizontal, para tratamento de esgotos por processos de sedimentação, flotação e digestão e são aplicados 

geralmente ao tratamento de esgoto doméstico. 

Para o projeto, foi desconsiderado o volume mínimo de 1000 litros recomendado pela NBR nº 7229 

(ABNT, 1993), a fim de buscar a viabilidade econômica e de implementação do sistema de tratamento em 

estudo. O volume encontrado no dimensionamento foi usado como base para a escolha do volume das 

bombonas plásticas, sendo usada efetivamente com volume mais próximo disponível, no caso, 240 litros. 

4.2. DIMENSIONAMENTO DO FILTRO ANAERÓBIO 

Em nota, a NBR nº 13969 (ABNT, 1997) sugere que o volume útil mínimo do filtro anaeróbio deve 

ser de 1000 litros, esbarrando assim na viabilidade econômica do projeto em estudo, onde o filtro 

anaeróbio se trata de umaetapa complementar de tratamento, sendo antecedido pela fossa séptica, para 

uma residência com duas pessoas de padrão baixo de contribuição. Sendo assim, o volume útil mínimo 

previsto na norma foi desconsiderado para o dimensionamento do filtro, que tem o fluxo ascendente, sem 

a presença de fundo falso. 

A partir do estudo de CAMARGO et al. (2001), onde constatou que pequenas variações do tempo 

de detenção (T) dos filtros não surtem interferência significativa na eficiência do tratamento, foi realizado o 

ajuste do T do filtro de acordo com o volume de 240 litros da bombona plástica disponível, sendo adotado 

por fim como 0,75 dias (18 horas). Os ajustes foram feitos para o atendimento dos critérios econômicos e 

construtivos do sistema. 

Pesquisas sobre a funcionalidade dos filtros anaeróbios, apontou que efluentes constituídos por 

materiais solúveis e com teor considerável de sólidos suspensos podem ocasionar problemas relacionados 

ao preenchimento indesejável dos interstícios do leito que podem vir a dificultar a passagem de água 

através do mesmo. Um dos principais problemas relacionados a durabilidade e funcionalidade dos filtros 

anaeróbios está intimamente ligado a colmatação do leito filtrante (CRUZet. al, 2013) 
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Com o objetivo de minimizar esse possível problema e prolongar o tempo de vida útil do filtro, foi 

usado na parte inferior uma camada de 40 cm de pedra marroada, de granulometria variando de 64 mm a 

170mm, seguido de brita nº 4 no restante, recomendada pela NBR nº13969,  exemplificado na Figura 2. 

 

FIGURA 2:Figura esquemática do filtro anaeróbio. 
FONTE: Acervo próprio. 

4.3. DIMENSIONAMENTO DO ALAGADO CONSTRUÍDO 

Foi determinado o fluxo subsuperficial para o alagado construído, sugerido por Poças (2015) para 

tratamento com melhor eficiência na remoção de nitrogênio, fósforo, metais pesados e Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO). Este fluxo também é indicado por Mota e Sperling (2009) como eficiente 

para tratamentos de efluentes de fossas sépticas além de possuir uma estrutura paisagística satisfatória. 

O alagado construído foi dimensionado seguindo a literatura, na qual os autores adotaram como 

único critério a relação área per capita. A relação varia de acordo com a característica do efluente estudado 

por cada autor, mas a faixa de 1 a 5 m² por pessoa é a mais usual (SEZERINO et al., 2004). 

A escolha do substrato seguiu as recomendações descritas em revisão bibliográfica, onde ressalta 

que o substrato deve possuir uma grande área de superfície de contato, funcionar como meio filtrante, 

meio suporte para o desenvolvimento dos microrganismos e meio fixador de raízes (PITALUGA, 2011). 

Foi utilizado então como material para a unidade do alagado construído uma caixa d’água de 1000 

litros com área superficial de 1,82 m², sendo preenchida na parte inferior (40 cm) com brita nº4, seguida 

por uma camada de 10 cm de areia e finalizando com 20 cm de terra, formando assim a zona para fixação 

das plantas, como exemplificado na figura 3. 

A escolha da espécie vegetal foi baseada em pesquisa bibliográfica e de acordo com a região onde o 

sistema foi implantado. Sendo assim, optou-se pelo lírio-do-brejo (HedychiumcoronariumJ. König) por já 

estar inserida naturalmente na região de implantação do projeto e possuir indicações em bibliografia por 

atender aos critérios de eficiência e adaptação ao clima local da cidade de Goiânia (ALMEIDA et al., 2007). 

 

FIGURA 3: Figura esquemática e ilustrativo do alagado construído. 
FONTE:Acervo próprio 
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4.4. COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS 

A coleta de amostras foi iniciada após três semanas do funcionamento do sistema, sendo feita em 

semanas alternadas nas caixas de inspeção “CX1”, “CX3” e “CX4”, mostradas na figura 1, que representam 

respectivamente o esgoto bruto na entrada do sistema, o efluente antes de entrar no alagado construído e 

o efluente final, respectivamente. 

As coletas ocorreram quinzenalmente entre os meses de abril, maio e junho e foram submetidas a 

análises laboratoriais, seguindo Standard Methods para os seguintes parâmetros: demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO), pH, sólidos totais, alcalinidade, cor, turbidez, 

nitrogênio amoniacal e fósforo.  

Assim como recomenda CAMARGO et al. (2001), as amostras foram preservadas a baixas 

temperaturas e as análises foram realizadas no mesmo dia da coleta. 

5.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A construção do sistema envolveu a escavação dos buracos para acomodar as bombonas, a caixa 

d’água e as caixas de inspeção, posteriormente a acomodação das britas no filtro e como leito filtrante do 

leito cultivado, conforme apresentado na Figura 3. 

 

FIGURA 3: Construção do sistema híbrido de tratamento de esgoto doméstico. 
FONTE: Acervo próprio. 

A espécie escolhida para o leito cultivado também facilitou a consolidação do sistema, pois a 

mesma foi encontrada no entorno do local de construção e transplantada sem nenhuma dificuldade, 

apresentando uma estabilização bastante eficiente em apenas três meses, como mostra a Figura 4. 

 

FIGURA 4: [A] Logo após serem transplantadas. [B] Três meses após a transplantação. 
FONTE: Acervo próprio. 

A B 
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 Como esperado, o alagado construído não causou proliferação de insetos, controlou o odor e isolou 

o efluente dos animais e pessoas devido à lâmina d’água permanecer abaixo do meio suporte. 

Após as coletas e análises de amostras, foi possível interpretar os resultados para o levantamento 

da eficiência do tratamento. Os resultados das análises dos pontos 1, 2 e 3, que serão discutidos, se 

referem às amostras coletadas nas caixas de inspeção 1, 3 e 4, respectivamente. A Tabela 1 apresenta os 

resultados das análises das amostras coletadas. 

 

As Figuras 5 e 6abordam as análises de cor e turbidez, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/abr
Turbidez 

(uT)
Cor (Uc)

Sólidos 

Totais 

(mg/L)

DBO 

(mg/L)

DQO 

(mg/L)

Fósforo 

(mg/L)

Nitrogênio 

amoniacal 

(mg/L)

Alcalinidade 

(mg CaCO3/L)
pH

Ponto 1 377 7010 2160 988 2958 47,5 148,4 1240 7,22

Ponto 2 123 650 417 128 380 12 21,8 340 7,03

Ponto 3 204 1311 561 97 440 8,5 25,2 486 6,86

Ef. Fossa + Filtro 67,4% 90,7% 80,7% 87,0% 87,2% 74,7% 85,3% - -

Ef. Wetlands -65,9% -101,7% -34,5% 24,2% -15,8% 29,2% -15,6% - -

Eficiência total 45,9% 81,3% 74,0% 90,2% 85,1% 82,1% 83,0% - -

Ponto 1 259 4650 1760 524 5840 45 123,2 886 7,85

Ponto 2 130 1110 568 144 397 11 61,6 520 7,12

Ponto 3 102 720 480 53 245 9 50,4 606 7,36

Ef. Fossa + Filtro 49,8% 76,1% 67,7% 72,5% 93,2% 75,6% 50,0% - -

Ef. Wetlands 21,5% 35,1% 15,5% 63,2% 38,3% 18,2% 18,2% - -

Eficiência total 60,6% 84,5% 72,7% 89,9% 95,8% 80,0% 59,1% - -

Ponto 1 940 6950 3253 1130 2300 33 85,4 852 7,14

Ponto 2 267 1390 576 162 322 6,2 53,2 516 6,83

Ponto 3 112 303 605 26 127 6 70 652 7,02

Ef. Fossa + Filtro 71,6% 80,0% 82,3% 85,7% 86,0% 81,2% 37,7% - -

Ef. Wetlands 58,1% 78,2% -5,0% 84,0% 60,6% 3,2% -31,6% - -

Eficiência total 88,1% 95,6% 81,4% 97,7% 94,5% 81,8% 18,0% - -

Ponto 1 356 5874 1002 505 1165 13,3 67,2 865 7,39

Ponto 2 249 1530 843 351 631 6,6 65,8 612 7,12

Ponto 3 61,3 225 518 74 277 5 50,4 686 7,32

Ef. Fossa + Filtro 30,1% 74,0% 15,9% 30,5% 45,8% 50,4% 2,1% - -

Ef. Wetlands 75,4% 85,3% 38,6% 78,9% 56,1% 24,2% 23,4% - -

Eficiência total 82,8% 96,2% 48,3% 85,3% 76,2% 62,4% 25,0% - -

Eficiência total 

média
69,3% 89,4% 69,1% 90,8% 87,9% 76,6% 46,3% - -

Análise 1

Análise 2

Análise 3

Análise 4

TABELA 1: Resultado das análises.

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Análise 1 Análise 2 Análise 3 Análise 4

N
T

U

Turbidez

Ponto 1

Ponto 2

Ponto 3

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Análise 1 Análise 2 Análise 3 Análise 4

u
H

Cor aparente

Ponto 1

Ponto 2

Ponto 3

FIGURA 5: Resultados das análises da cor nas três 
caixas de coleta. 

FONTE: Acervo próprio. 

 

 

FIGURA 6:Resultados das análises da turbidez nas 
caixas de coleta. 

FONTE: Acervo próprio. 
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A cor aparente pode ser relacionada com a turbidez devido às partículas em suspensão. Na Análise 
1, é observada a redução da cor e da turbidez do ponto 1 ao ponto 2, e, posteriormente, no ponto 3 os 
valores aumentam. Esta ascendência dos valores de cor e turbidez no ponto 3 da Análise 1, pode ser 
justificada devido ao processo de estabilização do sistema, onde ocorreu o carreamento de partículas 
suspensas presentes no substrato do leito cultivado, ou seja, o sistema ainda estava sendo “lavado” pelo 
afluente durante a coleta das amostras para a Análise 1. 

Na Análise 4, somente a cor apresenta um aumento do ponto 2 ao ponto 3, sendo necessário um 
estudo mais avançado, visto que os outros parâmetros analisados neste trabalho não identificou nenhum 
resultado que explique tal ascendência.A eficiência média na remoção de cor e turbidez foram de 89,4% e 
69,3%, respectivamente. 

 

FIGURA 7: Resultados das análises da turbidez nos três pontos de coleta. 
FONTE: Acervo próprio. 

A Análise 3 da turbidez e dos sólidos totais (Figura 7), apresentou um valor muito alto no ponto 1 
comparado às outras análises, porém no ponto 2, os valores caíram e ficaram mais próximos das outras 
análises, podendo julgar que o sistema é capaz de absorver eventos esporádicos de altos valores de 
turbidez e de sólidos totais do afluente. 

Já na análise 3, verificou-se um aumento no valor da sólidos totais do ponto 2 ao ponto 3. Este fato 
pode ser pressuposto ao analisar as Figuras 10 e 13 que apresentam os resultados das análises de 
nitrogênio e fósforo, onde apontou também um aumento nos valores do ponto 2 ao ponto 3, visto que 
estas substâncias se apresentam em forma de sólidos suspensos ou dissolvidos. 

Observou-se uma média de 69,1% de eficiência para a remoção de sólidos totais no sistema como 
um todo. Já o conjunto fossa + filtro apresentou sua melhor eficiência na análise 3 (82,3%) e o alagado 
construído na análise 4 (38,6%). 

As Figuras 8 e 9 são referentes aos resultados das amostras visando a remoção de matéria orgânica 
a partir das análises de DQO e DBO.  
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FIGURA 8: Resultados das análises da DQO nos três 
pontos de coleta. 

FONTE: Acervo próprio. 
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 Nota-se na Análise 1 da DQO que houve um aumento do ponto 2 ao ponto 3. Este aumento na DQO 
pode ser justificado pelo mesmo motivo do que foi abordado nas análises de cor e turbidez, onde a fase de 
estabilização do sistema provocou um carreamento de partículas do substrato da zona de raízes, 
pressupondo que a composição química da areia e do pó da brita pode aumentar os valores da DQO. 
 Houve remoção da DBO durante todas as análises coletadas, principalmente na análise 1, 
apontando uma rapidez na estabilização do sistema perante à remoção de cargas orgânicas. 

Importante observar os altos valores da carga orgânica apontados no ponto 1, já no ponto 2, os 
valores se tornam mais próximos em todas as análises, mostrando a eficiência do sistema no tratamento de 
afluentes com altas taxas de variações de DQO e DBO.Para mais, a remoção da DQO obteve uma eficiência 
média de 86% e na DBO de 89% no sistema como um todo. De acordo com a NBR n. 13969 (ABNT, 1997), 
em um conjunto de tanque séptico seguido de um filtro de areia ou vala de filtração, a faixa provável de 
remoção desse poluente é de 40% a 75%, desta forma o sistema híbrido estudado se mostra com maior 
eficiência. 

O conjunto fossa + filtro obteve como melhor eficiência a análise 1 (87,0%) e o alagado construído 
foi mais eficiente na análise 3 (84,0%). Um estudo feito por D’Alessandro et al (2014),foi observado uma 
eficiência média de 74% na remoção de DBO da lagoa facultativa da Estação de Tratamento da cidade de 
Trindade – GO, verificando que o sistema híbrido desta pesquisa possui uma eficiência maior. Já Serrano et 
al (2011), obteve uma eficiência de 90% na remoção de DBO também em um sistema híbrido. 

De acordo com os padrões de lançamento de efluentes em corpos de água determinados pelo 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2011), a eficiência mínima exigida de remoção de DBO é 
de 60%,e o decreto estadual nº 1.745 de 1979, exige eficiência mínima de 80 % (GOIÁS, 1979), julgando-se 
então que o efluente final se enquadra nos padrões de lançamento observando a remoção de DBO. 

Na Figura 10, estão apresentados os resultados das análises laboratoriais com intuito de análise do 
comportamento da concentração de nitrogênio amoniacal entre os pontos coletados.  

 
FIGURA 10: Resultados das análises de nitrogênio amoniacal nos três pontos de coleta. 

FONTE: Acervo próprio. 

O resultado da concentração de nitrogênio amoniacal entre os pontos analisados obteve variações 
significativas, principalmente quando se refere à eficiência de remoção no sistema, bem como nas 
concentrações do ponto 2 e 3 que não obedeceram a lógica de redução, podendo ser notado nas análises 1 
e 3. 

 Nestas análises, o aumento de nitrogênio amoniacal do ponto 2 para o ponto 3 é explicada por 
Valentim (2003) e Almeida (2007) através de experimentos que mostraram o mesmo comportamento, 
onde as planta não conseguem liberar oxigênio suficiente para oxidação do nitrogênio-amoniacal, e assim 
ocorre a hidrólise do material particulado advindo do substrato fixador de raízes e retido nos alagados 
construídos, gerando esta forma do nitrogênio e aumentando então sua concentração.  

Foi observado também em relação aos pontos 2 e 3 a elevação do pH e da alcalinidade como 
mostram as Figuras 11 e 12 respectivamente. 
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Segundo Metcalf e Eddy (2005) para a conversão de 1 mg de nitrogênio amoniacal a nitrito e 

nitrato é consumido 4,57 mg de oxigênio e 7,14 mg de CaCO3 de alcalinidade a bicarbonato. 
Através dos resultados das análises,pode-se observar a deficiência da nitrificação nos alagados 

construídos pela dificuldade das plantas em liberar oxigênio suficiente para tais reações, não havendo 
liberação de H+nem consumo da alcalinidade, como mostra a equação 1 (VALENTIM, 2003). Para tanto, a 
remoção de nitrogênio amoniacal pela zona de raízes nas análises2 e 4 também pode ser, em grande 
parte,devido à adsorção deste nutriente pelo biofilme do substrato (brita e areia). 

 
NH4

+-N + 2 O2⇒ NO3
- -N + 2 H+ + H2O                                                     [eq.1] 

 
Já na análise 3, o aumento de concentração é explicado por Valentim (2003) como resultado da 

mobilização do nitrogênio retido no sistema radicular das plantas que não conseguiram rebrotar depois do 
transplante e acabaram entrando em decomposição, liberando nitrogênio e outras substâncias na água 
presente no alagado construído, pressupondo que o sistema de alagados construídos ainda está em fase de 
estabilização. 

O sistema híbrido obteve 69,3% de eficiência de remoção de nitrogênio amoniacal, enquanto que o 
conjunto fossa + filtro apresentou sua melhor eficiência na análise 3 (71,6%) e o alagado construídos na 
análise 4 (75,4%). Apesar de apresentar resultados finais acima do que estabelece a Resolução n. 430 
(CONAMA, 2011), que estabelece como limite o valor máximo de 20 mg/L, o sistema conseguiu alcançar 
numa análise até 88,1%, evidenciando que ainda está em processo de estabilização e que apresenta 
potencialidade de melhora, podendo atingir resultados superiores aos de 66% de remoção, encontrados 
por Santos et al (2017). 

 
FIGURA 12: Resultados das análises de fósforo nos três pontos de coleta. 

FONTE: Acervo próprio. 
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FIGURA 11: Resultados das análises da 
alcalinidade nos três pontos de coleta. 

FONTE: Acervo próprio. 
 

FIGURA 12: Resultados das análises de pH 
nos três pontos de coleta. 

FONTE: Acervo próprio. 
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O fósforo total apresentou um comportamento linear e gradual de remoção entre os pontos 1, 2 e 
3, tendo este resultado explicado por Rousso (2017) pelo pouco tempo de funcionamento do sistema, não 
existindo ainda camadas já saturadas sobre o meio filtrante, o que potencializa sua remoção tanto no filtro 
anaeróbio quanto nos alagados construídos, já que a remoção desse nutriente está associada a um 
processo químico e não biológico. A adsorção e precipitação juntamente com o consumo das plantas são as 
principais formas de remoção de fósforo dos sistemas naturais (VALENTIN, 2003). 

Tercero et al (2017) reitera ainda que a remoção de fósforo é influenciada pelos solos naturais e 
areia, constatando que ambos desempenham papel predominante tão quanto as raízes das plantas.O 
sistema híbrido em estudo obteve como eficiência média de remoção de fósforo 76,6%, valor abaixo do 
encontrado por Pitaluga (2011) de 93,9% , operando somente o alagado construído de fluxo vertical com o 
lírio do brejo, evidenciando o melhor rendimento da planta quando submetida a este tipo de fluxo. 

Cabe ainda abordar a questão dos custos envolvidos na implantação do projeto. Ao se comparar 
esses custos envolvidos na construção do sistema utilizando-se o material alternativo adotado com um 
sistema padrão em alvenaria, observa-se uma redução aproximada de 67% no valor final de toda a obra.  A 
substituição de tijolos e concreto por bombonas na fossa séptica e no filtro anaeróbio, e caixa d’água no 
sistema de alagados construídos, reduziu consideravelmente os gastos com materiais e com a mão-de-
obra. 

5. CONCLUSÕES 

O sistema estudado apresentou eficiência média satisfatória em alguns parâmetros, como 90,8% na 
remoção de DBO e 87,9% na de DQO. A turbidez, cor aparente e sólidos totais, obtiveram eficiências de 
69,3%, 89,4% e 69,1% respectivamente. A eficiência média na remoção de fósforo foi de 76,6% e a de 
nitrogênio, 46,3%. As altas eficiências se devem muito ao conjunto fossa séptica + filtro anaeróbio, onde foi 
identificado remoção considerável de alguns parâmetros do ponto 1 ao ponto 2. 

O sistema de alagados construídos se mostrou bastante eficiente na remoção de DBO e DQO, 
apresentando eficiências de até 76,9% e 60,6%, respectivamente. Porém, deixou a desejar na remoção de 
fósforo, com eficiência máxima encontrada de 29,2%, e nitrogênio, onde em algumas análises provocou um 
aumento na concentração deste nutriente.  

As análises devem se estender para uma melhor observação das zonas de raízes, visto que o 
sistema foi construído e analisado em um curto período de tempo, julgando-se que tal unidade de 
tratamento ainda está em fase de estabilização e algumas raízes mortas, provenientes do replantio, 
contribuíram para o aumento no valor de alguns parâmetros. 

Para uma melhor análise do sistema e visar o lançamento do efluente em um corpo receptor, é 
preciso analisar ouros parâmetros como sólidos sedimentáveis, óleos e graxas. Porém, o pH, a temperatura 
e a DBO do efluente, estão dentro dos padrões aceitáveis pela Resolução nº 430(CONAMA, 2011). 
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