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RESUMO 

Wetlands flutuantes de tratamento (FTWs) são uma alternativa ao tratamento de corpos d’água. Os 
FTWs atuam na melhora da qualidade da água através das raízes e do biofilme que se forma 
aderido a elas, que juntos absorvem nutrientes e retêm contaminantes e partículas suspensas. O 
objetivo do estudo foi estimar o tempo de residência em um FTW, utilizando a Fluidodinâmica 
Computacional (CFD). O FTW foi numericamente representado como um meio poroso, no qual um 
termo sumidouro foi adicionado nas equações de quantidade de movimento da simulação. Três 
valores de permeabilidade foram utilizados no FTW: 10-6, 10-7 e 10-8 m2, a fim de representar 
densidades diferentes da zona de raízes. O tempo de residência aumentou com a diminuição da 
permeabilidade, de forma não-linear. A permeabilidade de 10-7 m2 apresentou um tempo de 
residência 4,9 vezes maior que a permeabilidade de 10-6 m2. Por conseguinte, a permeabilidade de 
10-8 m2 apresentou um tempo de residência 1,3 vezes maior que a permeabilidade de 10-7 m2. 
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1 INTRODUÇÃO 

Wetlands flutuantes de tratamento (FTWs) têm se tornado uma tecnologia de crescente 
interesse no tratamento de rios, canais e lagoas (LUCKE et al., 2019). Os FTWs são similares aos 
wetlands construídos convencionais no que tange ao uso de plantas para a remoção de nutrientes 
e contaminantes. Porém, nos FTWs, as raízes das plantas permanecem em contato direto com a 
coluna d’água, crescendo de forma hidropônica, ao invés de se fixar em um substrato (HEADLEY 
& TANNER, 2012). Isso é possível com o uso de plataformas flutuantes, que são colocadas na 
superfície d’água, e sobre quais as plantas são inseridas. Os FTWs têm sido utilizados em meio 
urbano, no tratamento de águas pluviais (WINSTON et al., 2013), em lagoas próximas a construções 
residenciais (SCHWAMMBERGER et al., 2019) e em rios urbanizados (FANG et al., 2016). 

O tratamento proporcionado pelos FTWs é realizado pelas raízes das plantas e pelo biofilme, 
este último constituído por algas, bactérias e outros microrganismos que crescem aderidos às raízes 
(LUCKE et al., 2019). Através de processos bioquímicos e físicos, os FTWs conseguem remover 
nutrientes, metais e matéria orgânica dissolvida, reter sólidos suspensos e diminuir a turbidez da 
água (HEADLEY & TANNER, 2012). Estudos laboratoriais também têm indicado o potencial dos 
FTWs na remoção de pesticidas, herbicidas e produtos farmacêuticos (BI et al., 2019). 

 Um aspecto importante que precisa ser considerado em estudos de FTWs são as interações 
hidrodinâmicas entre as raízes e o escoamento. O tempo de contato e o fluxo de massa do 
escoamento entrando nos FTWs são essenciais para a eficiência do tratamento. Sabendo-se que 
as raízes podem apresentar densidades diferentes de acordo o arranjo das plantas na plataforma 
flutuante (e.g., Schwammberger et al., 2019 utilizaram 8,7 plantas/m2, enquanto Chua et al., 2012 
utilizaram 16 plantas/m2), e que isso pode implicar em tempos de contato diferentes, o objetivo do 
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presente estudo foi estimar o tempo de residência dentro de um FTW para diferentes densidades 
de raízes, utilizando simulações em Fluidodinâmica Computacional (CFD). 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

O domínio computacional consistiu em um canal retangular de comprimento Lcanal = 9,256 m, 
largura Wcanal = 1,2 m e profundidade Hcanal = 0,23 m, no qual um FTW medindo LFTW = 0,256 m, 
WFTW = 0,18 m e HFTW = 0,105 m foi colocado adjacente a uma das paredes laterais do canal, 3 m 
a jusante da entrada, na direção x (Figura 1). Os eixos cartesianos (x, y, z) se originam no fundo do 
canal, e têm (u, v, w) como os respectivos componentes de velocidade. As dimensões e o 
posicionamento do FTW, bem como as características do escoamento, foram baseados em Liu et 
al. (2019), que realizaram experimentos com FTWs em escala de laboratório. A geometria foi 
discretizada em elementos de volume finito, nos quais as equações governantes de conservação 
de massa e quantidade de movimento foram resolvidas. Os elementos possuíram tamanho igual a 
0.04 m. A malha apresentou 40 mil elementos hexaédricos. 

 
Figura 1 – (a) Geometria do modelo. O escoamento entra no canal com velocidade U0 = 0,098 m/s. (b) Malha do 

modelo, formada por elementos hexaédricos. 

As seguintes condições de contorno foram utilizadas. A entrada do canal foi definida como 
velocity-inlet, com velocidade inicial e uniforme de U0 = 0,098 m/s. As paredes e o fundo do canal 
foram tratados como paredes não-deslizantes. O topo do canal e do FTW foi definido como simetria. 
A saída do canal foi representada como pressure-outlet, com pressão nula. As simulações foram 
realizadas no solver FLUENT® v.19.5, utilizando-se as equações Reynolds-Averaged Navier-
Stokes (RANS) e o modelo de turbulência Transition Shear Stress Transport (SST). Detalhes dos 
modelos podem ser encontrados no guia do usuário do solver (FLUENT, 2019). 

O FTW foi representado como um meio poroso, no qual um termo sumidouro (Si) é adicionado 
à equação de conservação de quantidade de movimento. A vantagem do meio poroso reside na 
economia de custo computacional, uma vez que as raízes do FTW não precisam ser delineadas na 
etapa de criação da geometria. O efeito do FTW no escoamento é dado por uma perda de 
quantidade de movimento, obedecendo à Lei de Darcy: 

𝑆 = − 𝜇𝑢                                                                                                                                        (1) 

onde α é a permeabilidade, μ é a viscosidade dinâmica e ui é o componente da velocidade. 

Estudos anteriores utilizaram o meio poroso para representar a vegetação no CFD 
(YAMASAKI et al., 2019; XAVIER et al., 2018). Em específico, o estudo de Xavier et al. (2018) foi 
realizado com FTWs em uma lagoa de retenção de água pluvial. Para ajustar o meio poroso, os 
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autores calibraram o termo correspondente à permeabilidade (α) a partir de dados experimentais 
de velocidade de Downing-Kunz & Stacey (2012), e com isso obtiveram α = 10-7 m2. Os 
experimentos foram realizados com a espécie de vegetação E. crassipes. A permeabilidade pode 
ser associada à capacidade das raízes em permitir a passagem do escoamento. Quanto menor for 
a permeabilidade, mais densas estarão as raízes, o que acarretará em maior desvio de escoamento 
para fora do FTW. Por outro lado, quanto maior for a permeabilidade, mais esparsas estarão as 
raízes, e menor resistência haverá à passagem do escoamento. Consequentemente, a 
permeabilidade influencia no tempo de residência e no fluxo de massa de um FTW. Para explorar 
o efeito da permeabilidade no tempo de residência de um FTW, três valores foram utilizados: α = 
10-6, 10-7 e 10-8 m2, de modo a testar o mesmo valor de α obtido por Xavier et al. (2018) e dois 
valores em sua adjacência. 

O tempo de residência foi estimado utilizando-se o teste volumétrico de traçador. Nele, um 
traçador conservativo (que não reage e, portanto, não é consumido ou produzido) foi adicionado ao 
FTW no instante de tempo t = 0, na concentração C0. A simulação transiente foi iniciada, e com isso 
o traçador, levado pelo campo de escoamento, foi sendo removido do FTW. A simulação perdurou 
até que a concentração do traçador no FTW fosse reduzida a C = 0.01C0, isto é, até 99% do traçador 
serem removidos do FTW. Não houve injeção de traçador na entrada do canal. O canal apresentou 
tempo nominal tn = 94,45 s. 

3 RESULTADOS 

O campo de velocidades de u/U0, obtido a meia-profundidade do FTW (= HFTW/2), é 
apresentado na Figura 2. Os efeitos do FTW no escoamento são perceptíveis para todas as 
permeabilidades testadas. Primeiro, parte do escoamento foi desviada lateralmente, causando uma 
aceleração da velocidade na região à direita do FTW. Essa aceleração aumentou com a diminuição 
da permeabilidade, de forma que u/U0 = 1,127 para α = 10-6 m2, u/U0 = 1,241 para α = 10-7 m2 e u/U0 
= 1,246 para α = 10-8 m2 (considerando o maior valor de u/U0 dos contornos). Segundo, o 
escoamento foi desacelerado dentro do FTW devido à resistência das raízes, o que acarretou na 
formação de uma região de recirculação (u/U0 < 0) imediatamente a jusante do FTW (região em 
azul escuro). É possível notar que a diminuição da permeabilidade resultou em maior redução da 
velocidade dentro do FTW. 

O tempo de residência do traçador dentro do FTW é mostrado na Figura 3. Consistente com 
os resultados da hidrodinâmica (Figura 2), a diminuição da permeabilidade fez com que o tempo de 
residência aumentasse, pois o escoamento possuiu menor velocidade, e, portanto, o traçador levou 
mais tempo dentro do FTW antes de ser removido. A curva de C/C0 se tornou mais longa ao se 
diminuir progressivamente a permeabilidade de 10-6 m2 (curva azul) para 10-7 m2 (curva laranja) e 
10-8 m2 (curva roxa).  

As curvas de tempo de residência apresentaram um decaimento similar ao de primeira ordem 
(Figura 3), o que se reflete em maior remoção de traçador no início da simulação, com redução na 
remoção ao longo do tempo. Isso pode ser melhor observado ao se extrair o t50, que indica o tempo 
necessário para reduzir a concentração do traçador em 50% (Tabela 1). Os valores normalizados 
de t50/tn foram bem menores que os de t99/tn (efetivamente o tempo de residência). Por exemplo, 
para a permeabilidade de 10-8 m2, t50/tn representou 9,92% de t99/tn. 

Outro aspecto a se observar é que a diminuição linear da permeabilidade não resultou em um 
aumento igualmente linear de t99/tn. Quando a permeabilidade reduziu de 10-6 para 10-7 m2, t99/tn 
aumentou 391%. Mas, quando a permeabilidade reduziu de 10-7 para 10-8 m2, t99/tn aumentou 27%. 
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Figura 2 – Contornos de velocidade u/U0 obtidos a meia-profundidade do FTW (= HFTW/2) para a permeabilidade 
de (a) 10-6 m2, (b) 10-7 m2 e (c) 10-8 m2. O escoamento flui da direita para a esquerda. Vista superior do canal e do 

FTW. 
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Figura 3 – Variação da concentração normalizada do traçador dentro do FTW (C/C0) para os valores de 

permeabilidade testados. 

 

Tabela 1 – Valores de t50/tn e t99/tn obtidos para os valores de permeabilidade testados. 

Permeabilidade (m2) t50/tn t99/tn 
10-6 0,038 0,246 
10-7 0,114 1,207 
10-8 0,152 1,533 

4 CONCLUSÕES 

O presente estudo estimou numericamente o tempo de residência de um FTW para três 
valores de permeabilidade (α = 10-6, 10-7 e 10-8 m2). A redução da permeabilidade ocasionou maior 
redução da velocidade do escoamento dentro do FTW, e, consequentemente, maior tempo de 
residência. Entre os extremos (α = 10-6 e 10-8 m2), o tempo de residência aumentou 523%. A 
importância do tempo de residência no desempenho de tratamento do FTW deve ser considerada, 
pois representa o tempo de contato do escoamento no FTW. Estudos futuros podem testar um 
intervalo mais abrangente de permeabilidades para analisar a não-linearidade do efeito da 
permeabilidade no tempo de residência. 
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