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RESUMO: Novas tecnologias vêm sendo desenvolvidas com o intuito de tratar efluentes 

domésticos, a fim de reduzir a poluição dos corpos hídricos em que são lançados. Dessa forma, o 

uso de wetlands constituídos por macrófitas aquáticas é uma alternativa oportuna devido a seu baixo 

custo de implantação e alto desempenho. O presente trabalho relata a eficiência das macrófitas 

presentes no reservatório de acúmulo da ETE da UFS, com o objetivo de melhorar a qualidade do 

efluente tratado. Para tanto, foram realizado monitoramento físico-químico. Além disso, foi feita a 

comparação das espécies de macrófitas existentes no reservatório com as indicadas na literatura 

científica para sistemas de wetlands. A temperatura e o pH do efluente se mantiveram dentro da 

faixa adequada para lançamento de efluentes, de acordo com a legislação ambiental vigente. No 

entanto, as macrófitas demonstraram ineficiência na remoção de sólidos e matéria orgânica (cerca 

de 2%). Dentre as plantas identificadas, somente a Typha domingensis e a Lemna spp. são 

comumente utilizadas em sistemas de wetlands. Logo, conclui-se que as macrófitas presentes no 

reservatório de acúmulo não influenciam na qualidade do efluente tratado. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU, 2014), hoje, no planeta Terra, mais 

de 7 bilhões de habitantes habitam em área terrestre onde estão disponíveis pouco mais de 0,5% da 

água doce própria para consumo humano. Além da pouca quantidade, a água disponível que não é 

distribuída igualmente pelo mundo, encontra-se cada vez mais escassa e está potencialmente 

poluída. Ademais, os números atuais para o saneamento no Brasil não apresentam grandes 

aumentos em relação ao que foi verificado há 10 anos atrás.  

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento mostrou em 2018 que de todo o esgoto 

gerado no país, apenas 51,9% é coletado e 44,9% é tratado (SNIS, 2018). Tais números acarretam 

em vários problemas sociais e ambientais, de maneira que os investimentos feitos e a 

universalização do saneamento trazem ganhos, especialmente nos setores da saúde, educação, 
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produtividade, turismo e valorização imobiliária. Um boletim da Fundação Nacional da Saúde 

(FUNASA), publicado em 2017, mostrou que de acordo com os dados colhidos pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) cada um real investido no setor de saneamento gera uma economia de 

nove reais na área de medicina curativa (FUNASA, 2017). 

Com números de tratamento de esgotos desanimadores, várias formas de tratamento vêm 

sendo pesquisadas e testadas, visando diminuir o impacto dos despejos de efluentes em corpos 

hídricos, tendo em vista que a presença de poluentes em grande escala pode impedir o despejo 

destes. O modelo centralizado é o mais utilizado no Brasil, onde grandes redes e estações de 

tratamento atuam para atender grandes parcelas concentradas da população. No entanto, para 

atender a população mais distante dos centros urbanos, novos modelos de tratamento 

descentralizados vêm sendo pesquisados para atenderem à grande demanda da população (ABREU, 

2019). 

Um dos tratamentos atualmente utilizados são as macrófitas aquáticas, pois possuem ótima 

eficiência na remoção de poluentes inorgânicos, metais pesados e/ou microrganismos patogênicos 

(ALMEIDA e ALMEIDA, 2006). 

Apesar de não ter sido previsto um sistema de Wetlands Construídas (WC) na ETE da UFS, o 

crescimento das macrófitas no reservatório de acúmulo pode ser uma boa opção para o pós-

tratamento de efluentes, pois, de acordo com Von Sperling (2018), demonstram possuir elevada 

capacidade de remoção de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de 

Oxigênio (DQO) e sólidos. Além da ótima remoção dos parâmetros citados, os WC se mostram 

bastante competitivos por serem uma solução sustentável e de baixo custo, fazendo uso de plantas e 

um substrato como principal forma de tratamento.  

Assim, este trabalho teve como objetivo analisar se a presença de macrófita beneficia a 

qualidade do efluente, quanto à remoção de sólidos e matéria orgânica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) da Universidade Federal 

de Sergipe (UFS), campus de São Cristóvão, localizada no município de São Cristóvão, Sergipe.  

Todo esgoto gerado na universidade é destinado à ETE, a qual possui unidade de tratamento 

preliminar (grade, caixa de areia e medidor de vazão), tratamento secundário (reator anaeróbio de 

manta de lodo - Upflow Anaerobic Sludge Blanket/UASB seguido por valo de oxidação), terciário 

(cloração) e um reservatório de acúmulo. 

O experimento foi conduzido no reservatório de acúmulo, de setembro a dezembro/2019, com 

o objetivo de realizar o monitoramento físico-químico do seu afluente e efluente, além de 

determinar os tipos e espécies de macrófitas existentes. 

No Laboratório de Saneamento e Meio Ambiente (SAMA) do Departamento de Engenharia 

Civil da UFS, foram feitos ensaios laboratoriais para determinação da temperatura, pH, Demanda 

Química de Oxigênio (DQO), sólidos totais (fixos e voláteis), sólidos suspensos totais, sólidos 

dissolvidos totais e sólidos sedimentáveis, de acordo com os procedimentos descritos em APHA 

(2012). 

A eficiência na remoção de poluentes no reservatório de acúmulo é dada pela Equação 1: 
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𝐸 =
𝐶0 − 𝐶𝑒
𝐶0

𝑥100 (1) 

em que: E: eficiência de remoção (%); C0: concentração afluente do poluente (mg/L); Ce: 

concentração efluente do poluente (mg/L). 

Esta equação foi utilizada para determinar a eficiência de remoção de sólidos e de DQO. 

A identificação das macrófitas existentes no reservatório de acúmulo foi feita com base nas 

recomendações descritas no Manual de Procedimentos para Herbário (INCT, 2013). Para isto, 

diferentes espécies foram coletadas nos dias 13 e 26 de novembro e 10 de dezembro de 2019 e 

encaminhadas para o Herbário da Universidade Federal de Sergipe (ASE) para serem identificadas. 

Após isto, compararam-se as macrófitas identificadas com as indicadas pela literatura para sistemas 

de wetlands. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a análise de dados, foi possível avaliar que houve um aumento da temperatura e 

significativa oscilação térmica nos pontos de coleta, de 24,2 a 30,6ºC, provavelmente devido à 

aproximação do verão, já que todos os pontos encontram-se descobertos e expostos à ação de 

intempéries. No entanto, não houve diferença entre a temperatura média do afluente e do efluente 

do reservatório de acúmulo.  

De acordo com a Resolução n° 430/2011 do CONAMA (BRASIL, 2011), que trata sobre o 

lançamento direto de efluentes em corpos hídricos, a temperatura do efluente não deve exceder a 

40°C, enquanto o pH deve se manter entre 5 e 9. Logo, conclui-se que o efluente em estudo cumpre 

as exigências, pois a temperatura média foi de 27,7°C e o pH se manteve na faixa de 7,19 a 8,10. 

Resultados semelhantes foram obtidos por França et al. (2014) que, ao analisar um sistema de 

tratamento com as macrófitas Pistia stratiotes L. e Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, na intenção 

de reduzir a carga poluente de efluentes oriundos da Universidade Estadual de Goiás, encontraram 

temperatura e pH médio de 25,4°C e 8,15, respectivamente. Já Dias et al. (2016), no trabalho 

desenvolvido com as macrófitas Lemna, Spirodela, Pistia stratiotes e Eichhornia crassipes, 

mencionam que o pH do efluente tratado manteve-se entre 6 e 7 durante todo o experimento, 

valores estes mais baixos que os encontrados no presente trabalho. 

De acordo com Lima (2016), as raízes das macrófitas possuem boa capacidade de filtração e 

adsorção de sólidos. Nesse sentido, um trabalho elaborado pelo autor, em que foram analisadas 

diferentes unidades de tratamento de esgotos por wetlands, afirma que a eficiência deste sistema na 

remoção de sólidos pode ser maior que 65%. No entanto, as plantas aquáticas presentes no 

reservatório de acúmulo da ETE da UFS apresentam, diferentemente do esperado, remoção de 

1,65% dos sólidos totais (ST).  

Segundo Ayaz et al. (2015), altas temperaturas são fatores importantes para o bom 

desempenho de sistemas de tratamento do tipo wetlands em termos de remoção de sólidos 

suspensos totais (SST) e matéria orgânica. Em seu estudo sobre o reuso de efluentes domésticos 

tratados por wetlands construídos, o autor afirma que em temperaturas entre 23 e 27°C, a remoção 

de sólidos em suspensão atinge níveis superiores a 82%, em que a concentração do afluente varia 

entre 62 a 45 mg/L. Porém, neste trabalho, a eficiência das macrófitas na remoção de sólidos 

suspensos foi de 31,8%, para concentração afluente de 41 mg/L e efluente de 28 mg/L. 
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Por sua vez, o reservatório apresenta eficiência negativa na remoção de sólidos dissolvidos 

totais (SDT), ou seja, há um aumento da concentração destes sólidos no efluente tratado. Rousso et 

al. (2015) observaram acréscimo na concentração de sólidos e atribuíram este fato ao carregamento 

inesperado de argila sobre o wetland e ao longo período de operação do sistema.  

Quanto aos sólidos totais voláteis (STV), sua remoção é de 9,2%. Assim como nos sólidos 

dissolvidos, a eficiência de remoção de sólidos totais fixos (STF) também é negativa.  

O teor médio de sólidos sedimentáveis (SSed) do efluente tratado corresponde a 0,2 mL/L que 

está em conformidade com o limite estabelecido pela Resolução do CONAMA n° 430 (BRASIL, 

2011), de 1 mL/L.  

Notou-se que as macrófitas degradam somente 2% da matéria orgânica presente no efluente 

tratado, para concentração média no afluente de 134 mg/L e efluente de 131 mg/L. Porém, de 

acordo com a literatura científica, a eficiência na remoção de DQO de sistemas que utilizam 

macrófitas pode ser superior a 70% (KADLEC; WALLACE, 2009; SEZERINO et al., 2015; 

SOUZA et al., 2004).  

Sistemas de wetlands construídos cultivados com macrófitas emergentes utilizados no pós-

tratamento de efluente doméstico de reator anaeróbio de manta de lodo foram estudados por Souza 

et al. (2000) que obtiveram remoção de DQO de 76 a 84%, com concentrações médias no afluente 

de 296 mg/L e efluente de 60 mg/L. Prata et al. (2013) indicam remoção de DQO em torno de 80 a 

90% para sistemas alagados construídos cultivados com lírio-amarelo, para concentração de 

afluente variando entre 263 a 447 mg/L. A alta eficiência de wetlands na remoção de matéria 

orgânica também é mencionada por Ayaz et al. (2015) que encontraram remoção de DQO entre 89 

a 98%, para efluentes com concentração de 84 a 105 mg/L. Tais dados confirmam a ineficiência do 

reservatório de acúmulo e que as macrófitas nele presentes não influenciam significativamente na 

remoção de matéria orgânica. 

De acordo com o projeto de dimensionamento da ETE da UFS (LJ ENGENHARIA, 2012), o 

reservatório foi adotado para acúmulo do efluente tratado e posterior reuso na irrigação. Logo, não 

foi previsto o cultivo de macrófitas, tampouco o tratamento do efluente por meio destas plantas 

aquáticas. Além de tudo, não se faz podagem regular das plantas no reservatório, o que pode 

acarretar na acúmulo de matéria orgânica e sólidos proveniente das plantas. Por estes motivos, o 

efluente não possui melhorias consideráveis em sua qualidade. 

Com relação à identificação das plantas existentes no reservatório de acúmulo, somente a 

Typha domingensis (taboa) e a Lemna spp. (lentilha d’água) são frequentemente utilizadas em 

sistemas alagados para tratamento de efluentes domésticos. De acordo com Sezerino et al. (2015) e 

Von Sperling (2018), quando utilizadas em wetlands corretamente dimensionados e operados, estas 

macrófitas reduzem significativamente os teores de sólidos suspensos, coliformes fecais e DQO em 

efluentes. 

No trabalho elaborado por Sezerino et al. (2015), em que são abordadas experiências 

brasileiras com wetlands aplicados no tratamento de águas residuárias, registrou-se que, dentre os 

trabalhos brasileiros avaliados, a Typha spp. é a macrófita mais empregada. Nessa perspectiva, 

Shehzadi et al. (2014) ao avaliarem um sistema de wetlands vegetado por Typha domingensis 

inoculadas por bactérias endofíticas obtiveram reduções significativas de DQO (79%).  
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Da mesma forma, Ozengin e Elmaci (2007) afirmam que em boas condições climáticas, a 

lentilha d’água possui boa capacidade de tratar efluentes domésticos e industriais, promovendo alta 

remoção de DQO (73 a 84%). 

Além da taboa e da lentilha d’água, também identificaram-se a Ipomoea asarifolia (salsa-da-

praia) da família Convolvulaceae, e plantas das famílias Poaceae e Asteraceae, sendo que ambas 

encontravam-se estéreis e devido a isto não foi possível identificar suas espécies.  

Diferentes espécies de plantas encontram-se ao redor da ETE, por isso assume-se que estas 

plantas germinaram no reservatório de acúmulo em razão da ação de agentes dispersores de 

sementes, como vento, chuva e animais. 

 

CONCLUSÕES 

1. Verificou-se que as macrófitas aquáticas não influenciam na melhoria da qualidade do 

efluente; 

2. A temperatura e pH encontraram-se dentro da faixa adequada para o lançamento do efluente 

tratado em corpos hídricos; 

3. O reservatório de acúmulo demonstrou baixa eficiência na remoção de sólidos e matéria 

orgânica; 

4. Dentre as plantas identificadas, apenas a Typha domingensis (taboa) e a Lemna spp. (lentilha 

d’água) são empregadas em sistemas de tratamento de efluentes por wetlands. 

 

AGRADECIMENTOS ao CNPq pela concessão de bolsa de iniciação científica. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALMEIDA, R. A.; ALMEIDA, N. A. M. (2016). “Remoção de coliformes do esgoto por meio de 

espécies vegetais”. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 7, n. 3, pp. 306-317. 

American Public Health Association. APHA (2012). Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater. 22 ed. APHA, Washington. 

AYAZ, S. Ç.; AKTAŞ, Ö; AKÇA, L.; FINDIK, N. (2015). “Effluent quality and reuse potential of 

domestic wastewater treated in a pilot-scale hybrid constructed wetland system”. Journal of 

Environmental Management, v. 156, pp. 115–120. 

BRASIL (2011). Resolução n° 430, de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005. 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Brasília-DF. 

DIAS, F. S.; NASCIMENTO, J. P. A.; MENESES, J. M. (2016). “Aplicação de macrófitas 

aquáticas para tratamento de efluente doméstico”. Revista Ambiental da Faculdade Internacional 

da Paraíba, v. 2, n. 1, pp. 106–115. 

FRANÇA, J. A.; MORAES, T. V.; VAZ, D. C.; FERREIRA, A. A.; SOARES, F. A. L. (2014). 

“Tratamento de efluente doméstico com macrófitas aquáticas para reúso na fertirrigação”. Irriga, 

Edição Especial 01, pp. 85–93. 



 

Encontro de Recursos Hídricos 

em Sergipe 

 

 

 

XIII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 6 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. FUNASA (2017). Sistema de Esgotamento Sanitário. 

Disponível em: www.funasa.gov.br/sistema-de-esgotamento-sanitario. Acesso em: 25 fev. 2020. 

INCT - Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (2013). Manual de Procedimentos para Herbário. 

Editora Universitária UFPE, Recife-PE. 

KADLEC, R. H.; WALLACE, S. D. (2009). Treatment wetlands. 2 ed. CRC Press, New York. 

LIMA, R. F. S. (2016). Potencialidades dos wetlands construídos empregados no pós-tratamento 

de esgotos: experiências brasileiras. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Programa 

de Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental, Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis-SC. 

LJ ENGENHARIA (2012). Manual de operação ETE UFS. São Cristóvão-SE. 

Organização das Nações Unidas. ONU (2014). Perspectivas da Urbanização Mundial. 

Departamento dos Assuntos Econômicos e Sociais (DESA). 

OZENGIN, N.; ELMACI, A. (2007). “Performance of Duckweed (Lemna minor L.) on different 

types of wastewater treatment”. Journal of Environmental Biology, v. 28, n. 2, pp. 307–314. 

PRATA, R. C. C.; MATOS, A. T.; CECON, P. R.; LO MONACO, P. A. V.; PIMENTA, L A. 

(2013). “Tratamento de esgoto sanitário em sistemas alagados construídos cultivados com lírio-

amarelo”. Engenharia Agrícola, v. 33, n. 6, pp. 1144–1155.  

ROUSSO, B. Z.; PELISSARI, C.; ROSA, C. M.; PHILIPPI, L. S.; SEZERINO, P. H. (2015). 

“Desempenho de um wetland construído horizontal empregado no tratamento de esgoto doméstico 

ao longo de 20 anos de operação”. in: Anais do 2o Simpósio Brasileiro sobre Wetlands 

Construídos, Curitiba, Jun 2015. 

SEZERINO, P. H.; BENTO, A. P.; DECEZARO, S. T.; MAGRI, M. E.; PHILIPPI, L. S. (2015).  

“Experiências brasileiras com wetlands construídos aplicados ao tratamento de águas residuárias: 

parâmetros de projeto para sistemas horizontais”. Eng. Sanit. Ambient. [online], v. 20, n. 1, pp. 

151-158. 

SHEHZADI, M.; AFZAL, M.; KHAN, M. U.; ISLAM, E.; MOBIN, A.; ANWAR, S.; KHAN, Q. 

M. (2014). “Enhanced degradation of textile effluent in constructed wetland system using Typha 

domingensis and textile effluent-degrading endophytic bacteria”. Water Research, v. 58, pp. 152-

159.  

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO. SNIS (2018). 

Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto – 2016. Ministério das Cidades. Brasília, 220 p. 

SOUZA, J. T.; VAN HAANDEL, A.; COSENTINO, P. R. S; GUIMARÃES, A. V. A. (2000). 

“Pós-tratamento de efluente de reator UASB utilizando sistemas “wetlands” construídos”. Revista 

Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 4, n. 1, pp. 87–91.  

SOUZA, J. T.; VAN HAANDEL, A.; LIMA, E. P. C.; HENRIQUE, I. N. (2004). “Utilização de 

wetland construído no pós-tratamento de esgotos domésticos pré-tratados em reator UASB”. Eng. 

Sanit. Ambient., v. 9, n. 4, pp. 285-290. 

VON SPERLING, M. (2018). Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 4 ed. 

UFMG, Belo Horizonte-MG, 470 p. 

 


