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RESUMO – Wetlands flutuantes de tratamento (FTWs) são uma alternativa de solução baseada na 
natureza para o tratamento de água, águas pluviais e efluentes através do uso de vegetação aquática. 
O escoamento tende a ser desacelerado dentro das raízes dos FTWs, ajustando-se à velocidade nula 
ou a velocidades constantes dentro dos FTWs. A distância entre o início do FTW e a posição dentro 
do FTW no qual a velocidade se torna constante (seja nula ou não) é definida como o comprimento 
de ajuste, e ele tende a ser aproximadamente igual ao comprimento das raízes. Este estudo utilizou a 
Fluidodinâmica Computacional para simular um sistema de FTWs em série em um canal, a fim de 
observar se o comprimento de ajuste é formado para diferentes comprimentos de raízes. Os resultados 
mostram que o comprimento de ajuste se formou no 1º FTW em série, com valores não muito 
próximos dos valores dos comprimentos de raízes. Para o 10º e 15º FTWs em série, o comprimento 
de ajuste se formou apenas para o caso de menor comprimento de raízes. O aumento no comprimento 
de raízes modificou a direção vertical do escoamento dentro do FTW, direcionando o escoamento 
para cima. 

ABSTRACT– Floating Treatment Wetlands (FTWs) are an alternative nature-based solution for 
water, stormwater and wastewater treatment with the use of aquatic vegetation. The flow tends to 
decelerate within the roots of the FTWs, adjusting to zero velocity or constant velocities within the 
FTWs. The distance between the start of the FTW and the position within the FTW at which the 
velocity becomes constant (either zero or not) is defined as the adjustment length, and it tends to be 
approximately equal to the root length. This study used Computational Fluid Dynamics to simulate a 
system of FTWs in series in a channel, in order to observe if the adjustment length is formed for 
different root lengths. Results show that the adjustment length was formed in the 1st FTW in series, 
with values that were not very close from the values of the root lengths. For the 10th and 15th FTWs 
in series, the adjustment length was formed only for the shortest root length tested. The increase in 
root length changed the vertical direction of the flow inside the FTW, directing the flow upward. 
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1 INTRODUÇÃO 

Wetlands flutuantes de tratamento (FTWs) são uma solução baseada na natureza (nature-based 

solution) para o tratamento de água de rios, canais e lagoas, e têm se tornado uma alternativa de 

crescente aplicação em projetos de engenharia (Lucke et al., 2019), como, por exemplo, no tratamento 
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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). 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 plantas aquáticas crescem de forma hidropônica em plataformas 

flutuantes, abaixo das quais as raízes permanecem em contato com a coluna d’água, crescendo 

verticalmente para baixo e formando uma densa rede, e acima das quais o caule e as folhas crescem 

normalmente (Headley e Tanner, 2012). Isso permite que os FTWs sejam dispostos diretamente no 

corpo d´água de interesse para o tratamento. 

Os FTWs purificam o escoamento através de processos físicos e bioquímicos realizados pelas 

raízes das plantas e pelo biofilme, este último constituído por algas, bactérias e microrganismos que 

se formam nas raízes (Lucke et al., 2019). Os FTWs são capazes de remover nutrientes, metais e 

matéria orgânica dissolvida, reter sólidos suspensos e diminuir a turbidez da água (Headley e Tanner, 

2012). Estudos laboratoriais indicaram o potencial dos FTWs na remoção de contaminantes 

persistentes, como pesticidas, herbicidas e produtos farmacêuticos (Bi et al., 2019), o que, a nível 

ecossistêmico, seria benéfico na redução da biomagnificação em teias alimentares. 

O escoamento dentro de FTWs tende a sofrer uma expressiva desaceleração causada pelas 

raízes, que obstruem parcialmente e impõem uma resistência à passagem do escoamento (Xavier et 

al., 2018; Liu et al., 2019). O escoamento pode inclusive chegar à velocidade nula dentro do FTW, 

em um determinado ponto a partir do início do FTW, e permanecer com velocidade nula até o fim do 

FTW (Xavier et al., 2018). Isso significa que, na região onde a velocidade é praticamente nula dentro 

do FTW, existe uma parcela de água virtualmente parada, e que, pela conservação de massa, o 

escoamento de outras parcelas de água está sendo desviado para baixo do FTW. Por um lado, é 

interessante que a velocidade seja reduzida no FTW, o que garante maior tempo de residência do 

escoamento no FTW, visto que a remoção de massa pelas raízes é função do tempo. Por outro lado, 

velocidades muito baixas no FTW indicam que a maior parte do escoamento que chega ao FTW está 

sendo desviada para fora dele, sem receber seu tratamento, trazendo dois resultados indesejáveis: 

tratamento reduzido no sistema e subutilização do FTW. 

Nem todos os casos de FTW induzem à velocidade nula em seu interior, mas estabelecem uma 

velocidade reduzida constante (Yamasaki e Janzen, 2021a, Xavier et al., 2018). A distância entre o 

início do FTW e a posição dentro do FTW no qual a velocidade se torna constante (seja nula ou não) 
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é definida como o comprimento de ajuste, e ele tende a ser aproximadamente igual ao comprimento 

das raízes (Xavier et al., 2018). Essa definição foi inferida para sistemas de FTWs em uma lagoa de 

retenção de águas pluviais (Xavier et al., 2018). Definições de comprimentos característicos auxiliam 

na compreensão de escoamentos vegetados. Por exemplo, o comprimento de deposição que se forma 

atrás de vegetação emergente é um importante mecanismo associado à região onde haverá o 

crescimento da vegetação (Yamasaki et al., 2021b). O objetivo do presente trabalho foi avaliar se o 

comprimento de ajuste acima definido também se aplica para outros sistemas de FTWs e 

comprimentos de raízes que ainda não foram testados. O sistema utilizado foi composto por um canal 

e FTWs em série. Os cenários foram projetados e simulados em Fluidodinâmica Computacional 

(CFD). 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

O modelo computacional possuiu geometria composta por um trecho de canal retangular e 

quinze FTWs em série. O canal possuiu comprimento Lc = 16 m, largura Wc = 1,2 m e profundidade 

Hc = 0,23 m. Os FTWs possuíram comprimento L = 0,256 m, largura W = Wc = 1,2 m e três valores 

de profundidade: H/Hc = 0,1, 0,5 e 0,9, sendo H o comprimento das raízes. (Figura 1). Os eixos 

cartesianos (x, y, z) se originaram no fundo do canal, cujos respectivos componentes de velocidade 

foram (u, v, w), sendo v o componente vertical da velocidade. O modelo computacional foi feito em 

escala de laboratório (Yamasaki e Janzen, 2020a, Liu et al., 2019), cuja geometria de FTWs em série 

é representativa de sistemas em escala de campo (De Stefani et al., 2011). 

 

 

 

 

Figura 1 – Geometria do modelo computacional. (a) Vista superior do canal (em azul) e os FTWs em série (em verde). 

A seta indica o escoamento entrando com velocidade inicial U0. (b) Vista lateral de um FTW com H/Hc = 0,1. (c) Vista 

lateral de um FTW com H/Hc = 0,5. (d) Vista lateral de um FTW com H/Hc = 0,9. 
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U0 
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A geometria foi discretizada em uma malha composta por elementos de volume finito, nos quais 

as equações governantes de conservação de massa, quantidade de movimento e turbulência foram 

solucionadas com um erro de convergência de 10-6. O tamanho dos elementos hexaédricos da malha 

foi de 0,04 m fora dos FTWs e de 0,01 m no interior dos FTWs. O número de elementos das malhas 

variou entre 798237 e 3553528 para os casos simulados de H/Hc. 

As seguintes condições de contorno foram utilizadas nas simulações. 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 em regime permanente 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).  

Os FTWs foram modelados como meio poroso, no qual um termo sumidouro de quantidade de 

movimento (Si) foi atribuído às células correspondentes aos FTWs. O Si foi computado como a 

resistência do FTW ao escoamento, conforme a equação de Darcy-Forchheimer: 

𝑆 = − 𝜇𝑢 + 𝐶 𝜌|𝑢|𝑢                                                                                                       (1) 

onde 1/α é o coeficiente de resistência viscosa, μ é a viscosidade dinâmica, ui é o componente 

da velocidade e C2 é o coeficiente de resistência inercial. A resistência dos FTWs foi de 1/α = 70507,2 

m-2 e C2 = 73,2 m-1 nas direções x e z, e de 1/α = 365,5 m-2 e C2 = 6,1 m-1 na direção y, baseada no 

modelo de Liu et al. (2019). O meio poroso é uma boa alternativa para rodar a simulação mais 

rapidamente, uma vez que as raízes do FTW não precisam ser delineadas na etapa de criação da 

geometria (Yamasaki et al., 2022; Yamasaki e Janzen, 2020b; Xavier et al., 2018). Essa estratégia 

deriva de estudos desenvolvidos com vegetação aquática emergente (Yamasaki et al., 2021c; 

Yamasaki et al., 2019), após se verificar que o meio poroso é capaz de capturar os fenômenos 

hidrodinâmicos formados na interação escoamento-vegetação, e considerando que a representação 

individual dos caules que compõem a vegetação torna a malha mais complexa (Yamasaki e Janzen, 

2021d; Yamasaki et al., 2018; De Lima et al., 2015). 
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3 RESULTADOS 

A Figura 2 apresenta os perfis de área média (area-averaged) da velocidade total (U/U0) e do 

componente vertical da velocidade (v/U0) obtidos dentro dos FTWs, no plano vertical-transversal (y-

z). O início dos FTWs está em x/L = 0, e o fim dos FTWs está em x/L = 1. Os perfis de U/U0 são úteis 

para definir o comprimento de ajuste, e os perfis de v/U0 ajudam a entender a direção do escoamento 

no eixo vertical.  

 
Figura 2 – Gráficos de area-averaged U/U0 (velocidade total) e v/U0 (velocidade vertical) obtidos dentro dos FTWs. U0 

é a velocidade inicial do escoamento, e L é o comprimento do FTW. Coluna (a): H/Hc = 0,1. Coluna (b): H/Hc = 0,5. 

Coluna (c): H/Hc = 0,9. A legenda em (a) se aplica a todos os gráficos. 

 

Primeiramente, a análise foi feita para U/U0 no 1º FTW em série. Em todos os perfis, o 1º FTW 

(curva azul) apresentou valores maiores de U/U0 do que o 10º e o 15º FTWs em série (curvas vermelha 

e laranja, respectivamente), em x/L = 0. Isso ocorreu porque a posição do 1º FTW em série no canal 

o fez receber a vazão de entrada do sistema, ao passo que o 10º e 15º FTWs receberam o escoamento 

já modificado pelos FTWs que estavam à sua frente. Para H/Hc = 0,1 (Figura 2a), U/U0 foi reduzido 

de 0,73 para 0,13 entre x/L = 0 e 0,6, mas pode-se inferir que U/U0 se tornou relativamente constante, 

variando entre 0,2 e 0,1, entre x/L ≈ 0,35 e 1,0. Ou seja, o comprimento de ajuste foi de XD = 0,35L = 

0,09 m para H/Hc = 0,1 => H = 0,023 m. Este perfil se assemelhou aos perfis apresentados em Xavier 

et al. (2018). Para H/Hc = 0,5 (Figura 2b), U/U0 se tornou relativamente constante, variando entre 



 

XIV Encontro Nacional de Águas Urbanas e IV Simpósio de Revitalização de Rios Urbanos  6 

0,34 e 0,29, entre x/L = 0,7 e 1,0. Ou seja, XD = 0,7L = 0,18 m para H/Hc = 0,5 => H = 0,115 m. Para 

H/Hc = 0,9 (Figura 2c), U/U0 se tornou relativamente constante, variando entre 0,85 e 0,78, entre x/L 

= 0,5 e 1,0. Ou seja, XD = 0,5L = 0,13 m para H/Hc = 0,9 => H = 0,207 m. Os valores de XD para o 1º 

FTW não ficaram muito próximos aos valores de H. 

Conforme H/Hc aumentou, U/U0 também aumentou dentro do 1º FTW (curvas azuis na Figura 

2). Entre H/Hc = 0,1 e 0,9, o aumento de U/U0 em x/L = 1 foi de 267%. Isso demonstra que o aumento 

do comprimento das raízes no canal reduziu o desvio do escoamento para fora do FTW porque 

aumentou a seção transversal do FTW. Logo, o aumento de H/Hc promoveu menor redução de U/U0 

dentro do FTW. Para H/Hc = 0,1, a redução de U/U0 entre x/L = 0 e 1 foi de 71%. Para H/Hc = 0,5, a 

redução de U/U0 entre x/L = 0 e 1 foi de 64%. Para H/Hc = 0,9, a redução de U/U0 entre x/L = 0 e 1 

foi de 19%. 

Em seguida, a análise foi feita para U/U0 no 10º e 15º FTWs em série (curvas vermelha e laranja 

na Figura 2). Os perfis de U/U0 destes dois FTWs são similares, indicando que o escoamento pode 

ser generalizado do 10º FTW em diante. Para H/Hc = 0,1 (Figura 2a), U/U0 se tornou relativamente 

constante, variando entre 0,3 e 0,25, entre x/L = 0,2 e 1,0. Ou seja, XD = 0,2L = 0,05 m para H/Hc = 

0,1 => H = 0,023 m. Para H/Hc = 0,5 e 0,9 (Figura 2b e 2c), a redução de U/U0 ao longo do FTW foi 

pequena demais para se estabelecer XD. Então, pode-se inferir que para H/Hc ≥ 0,5, a redução de U/U0 

dentro do FTW foi muito menor (U/U0 (x/L = 0) – U/U0 (x/L = 1) < 0,15) a partir do 10º FTW em 

série do que no 1º FTW em série, de modo que não foi possível definir XD. 

Por fim, a análise foi feita para v/U0. O 1º FTW em série apresentou valores negativos (< 0) de 

v/U0 (Figura 2, curvas azuis) para todos os casos de H/Hc, indicando que o escoamento foi orientado 

para baixo do FTW. Para o 10º e 15º FTWs em série (Figura 2, curvas vermelha e laranja), v/U0 se 

tornou positivo com o aumento de H/Hc, isto é, o escoamento foi orientado para cima dentro do FTW. 

Isso é um importante indício de que o escoamento nem sempre será desviado para baixo do FTW 

quando H/Hc for suficientemente alto, como H/Hc = 0,9. Nesse caso, como as raízes ocuparam 90% 

da seção transversal do canal, a trajetória preferencial do escoamento dentro do FTW foi para cima. 

As diferenças entre os valores de XD observados neste estudo e os observados por Xavier et al. 

(2018) podem ser explicadas pelas diferenças entre os sistemas de FTWs dos dois estudos. Xavier et 

al. (2018) utilizou uma lagoa de retenção, cuja entrada do escoamento era feita por um pequeno tubo, 
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com vazão de 1 L/s. Os FTWs testados não chegaram a cobrir toda a largura da lagoa, havendo sempre 

uma margem lateral descoberta. Os FTWs foram testados em paralelo e em série, cuja quantidade 

variou entre 2 e 6 FTWs. Os FTWs apresentaram H/Hc = 0,5, e 1/α = 107 m-2. No estudo atual, o 

sistema consistiu em um canal retangular, com entrada de escoamento em toda a seção transversal de 

entrada do canal, e vazão de 27 L/s. Os FTWs cobriram toda a largura do canal, o que limitou um 

possível desvio do escoamento nas laterais dos FTWs. Foram usados 15 FTWs em série, com H/Hc 

= 0,1, 0,5 e 0,9, e 1/α não-isotrópico (descrito na seção Materiais e Métodos). As diferenças aqui 

apresentadas mostram que a formação de XD pode estar limitada a condições de escoamento mais 

lento e H/Hc ≤ 0,5. 

4 CONCLUSÕES 

Este estudo avaliou se o comprimento de ajuste (XD) dentro de quinze FTWs em série em um 

canal se aproximou do comprimento das raízes dos FTWs (H/Hc), ao se variar H/Hc. O 1º FTW em 

série apresentou valores de XD não muito próximos de H para todos os casos de H/Hc, e o 10º e 15º 

FTWs em série não apresentaram XD para H/Hc = 0,5 e 0,9. Além disso, o aumento de H/Hc resultou 

no escoamento sendo direcionado para cima dentro do 10º e 15º FTWs, indicando que é possível não 

haver o desvio do escoamento para baixo do FTW quando a seção transversal do canal é 

suficientemente ocupada pelo FTW. 
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