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AttlAN HÃ (Federico Garcia Lorca)

E a cançäo da água
É uma coisa etema

É a seiva entranhável

Que madura nos campos.

É sangue de poetas

que deixam suas almas
perderem-se nas sendas

da Natureza.

Que harmonias derrama

Ao brotar da penha!

Abandona-se aos homens

Com suas doces cadências.

A manhä está clara.

As lareiras fumegam,
E as fumaças säo braços

Que levantam a névoa.

Escutai os romances

Da água nos choupais.

Såo pássaros sem asas

Perdidos entre as ervas!

As árvores que cantam

Se partem e se secam.

E se tomam planíc¡es

As montanhas serenas

Mas a canção da água
É uma coisa etema.

Ela á luz fe¡ta canto

De ilusões romånticas.

Elaéfirmeesuave,
Che¡a de céu e mansa.

Êlaénévoaeérosa
Da eterna manhã.

Mel de lua que flui

De estrelas entenadas.

Queéosantobatismo
Senão Deus feito água

Que nos unge as frontes

Com seu sangue de graça?

Por algo Jesus Cristo

Com ela se confirmou.

Por algo as estrelas
Em suas ondas descansam.

Por algo a mãe Vênus

Em seu seio engendrou-se

Que amor de amor tomamos

Quando bebemos água.

É o amor que corre

Todo manso e divino,

É a vida do mundo,

A história de suâ alma.

Ela encerra segredos
Das bocas humanas,

Pois todos a beijamos

E a sede nos mit¡ga.

É uma arca de beijos

De bocas já fechadas,

É eterna cativa,

Do coração irmã.

Cristo deveu dizer-nos:

"Confessai-vos com a água

de todas as dores,

de todas as infâmias.

A quem melhor, ¡rmäos,

Entregar nossas ánsias

Do que a ela que sobe ao céu

Em envolturas brancas?"

Não há estado perfeito

Como o de tomar água,

Nos tornamos mais meninos

E melhores: e passam



Nossas penas vestidas

Com rosadas grinaldas.

E os olhos se perdem

Em regiões douradas.

Oh! Fortuna divina

Por ninguém ignorada!

Agua doce em que muitos

Seus espíritos lavam,

Não há nada comparável
A suas margens santas

Se uma tristeza funda
Nos deu suas asas.
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RESUMO

A contaminaçáo de aqüíferos rasos e livres por fossas sépticas e negras é um problema

bastante sério, principalmente em países em desenvolvimento.

Nêsta dissertaçáo pretendeu-se estudar processos de remediação de aqüíferos rasos e

livres utilizando-se da técnica de wetlands, que sáo definidos como habitats onde o nível

d'água pode estar na superfície, sobre, ou bem próximo a ela. Como exemplo destas áreas

pode-se citar os pântanos, brejos e manguezais, mas há também os criados art¡f icialmente,

geralmente com fins ambientais.

Através de modelagem matemática foram criados possíveis cenários da aplicaçáo de

wetlands artificiais para a atenuaçáo de plumas contaminantes em aqüíferos rasos. A

remediaçåo dos aqüíferos apresenta, por meios desses processos estudados, baixo custo

opefacional.

Os resultados obtidos indicam a necessidade de uma área superior 2.000 m2 para a

implantação de um sistema capaz taïæ 10 mo de água por dia, considerando um tempo de

residência de lO a 15 dias. Este volume corresponde ao efluente produzido por 70 pessoas

(150 Uhab/dia). O volume drenado e o tempo de permanência da água dentro do canal sáo

inversamente proporcionais e fortemente controlados pela condutividade hidráulica do terreno,

que é um fator lim¡tante para a construçáo de uma wetland para tratar água subtenânea. O

tempo de trânsito sofre, ainda, forte influência da recarga. Em s¡mulações com recarga de 250

mm/ano os tempos foram menores que os obtidos nas simulações sem recarga.

As dimensóes da pluma a ser capturada podem ser controlada com a construçáo de

barreiras impermeáveis, tanto hor¡zonta¡s quanto vertica¡s, como por exemplo, um cone para

aumentar a abertura permeável para a captura da água subterrânea e a inserçáo de barreiras

verticais logo abaixo dessa abertura. Porém as barre¡ras verticais deverão ser bastante

profundas, pois barreiras de até 4 m além do fundo do canal, aumentariam, no máximo, em até

1 m a profundidade de captura dos tubos de fluxo da água subterrânea.

Além dos modelos matemáticos, foram estudados do¡s sistemas ¡ntegrados de wetlands

- de fluxo superficial com plantas flutuantes (aguapés) segu¡dos de solos filtrantes com arroz

irrigado - construídos para o tratamento de água superficial. No primeiro sistema, localizados

em São Paulo (PET-EG), a eficiência para demanda bioquímica e quím¡ca de oxigênio (DBO e

DQO) foi de 55% e 72%, respectivamente. Já os compostos compostos nitrogenados, com

exceçáo do nitrato, apresentaram valores erráticos, sem nenhum valor conclusivo de eficiência.

O nitrato apresentou concentraçóes sempre ¡nferiores ao limite de detecção'

No segundo sistema, localizado na SABESP de Carapicuíba, a eficiência para DBO e

DQO foi de 83% e 86o/o. Para os compostos nitrogenados a eficiência foi de 83 a 93'6% para

N{otal, 80 a 87o/o pãtà amônio e amônia, e de até 89o/o paß nitrato, para as concentraçóes de

entrada comuns para o Rio Cotia, em torno de 5 m/L NOs-. Um experimento de injeçáo de uma
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soluçáo de nitrato a 2O mglL NOs' retornou valores de eficiência para este nutriente em torno

de 77o/".

A eficiência desse sistema foi boa também para cor (83 a 94o/"), turbidez (80 a 95,6%)'

fósforo total (92 a 97o/o) e agentes tensoativos (83%).

Os alcances sociais deste trabalho sáo d¡retos, principalmente no atendimento de áreas

de alta densidade de ocupaçáo, como favelas, onde é comum a geraçáo de plumas

contaminantes que deságuam em córregos e pequenas drenagens, contaminando-os; e como

alternat¡va no tratamento prévio da água para pequenos mun¡cípios.



ABSTRACT

The main goal of this research was to study the remediation of unconfined and

shallow aquifers through the wetland technique. The wetlands are defined as the habitats

where the water level can be either above, beneath or at the sudace ground. As example

of these areas, one can mention swamp and marsh, which are natural. However there are

also the manmade ones, which are generally constructed for environmental purposes.

Poss¡ble scenarios of artificial wetland application for the attenuation of

contaminant plumes in shallow aquifers were created by means of numerical modeling,

using the code Visual Modflow.

The results indicated the need of an area larger than 2OOO m2 for the

implementation of a system capable of treating 10 m3/day of water, considering the

residence time of 10 to 15 days. This volume corresponds to the effluent produced by 70

people/day. lt was also demonstrated that the drained volume is in the inverse rat¡o to the

residence time of the water within the channel and both are strongly controlled by the

hydraulic conductivity of the aquifer. This is a limiting factor for the construction of a
wetland to groundwater treatment purposes. The transit time is also influenced by the

recharge. ln simulations of 250 mm/y of recharge the times were smaller than that

obtained in simulations with no recharge.

The dimension of the captured plume can be enhanced by the construction of

impermeable barriers, either horizontal or vertical, such as a funnel to increase the

aperture for the capture of the groundwater plume and the insertion of vertical barriers

immediately bellow the aperture. However the vertical barriers must be quite deep, since

barriers of at least 4 m further from the channel bottom would increase the depth of the

groundwater flux tube capture only up to 1 m.

Besides the mathemat¡cal modeling, two integrated systems of wetlands were

studied. These facilities consist of supertlcial flux with floating plants (Eichhornia

crassipes) channel followed by filtering soils with irrigated rice units, which were

constructed for surface water treatment. ln the llrst system, located in Sáo paulo (parque

Ecológico do Tietê), the efficiency for the oxygen biochemical and chemical demands was

of 55% and 72o/o, respeclively. The nitrogen compounds, in turn, except for the nitrate,

presented random values and non-conclusive efficiency results. The nitrate always
presented concentrations smaller than the equipment detection limit.

ln the second system, located at SABESP in Carapicuiba, the efficiency for oxygen

biochemical and chemical demands was 83% and 860lo. For the nitrogen compounds the

effic¡ency was of 83% and g4o/o for total-N, 8Oo/o and 87"/o Íor ammonium and ammonia,



and up to 89o/" for nitrate; for the common input concentrations of Cotia river, around 5

m/L NOg-. An experiment of nitrate solution iniect¡on at 20 mg/L NO3' produced efficiency

values around 77o/o for lhis nutrient.

The efficiency for this system was also satisfactory for color (83 to 94ol.), turbidity (80

to 960lo), total phosphorous (92 to 97olo) and tensoact¡ve agents (83%).

The social outcomes of this research are d¡rect, mainly for: (1)the assistance of

densely occupied areas, such as slams, where the generation of contam¡nant plumes,

which are drained to small drainages, is common; and (2) as an alternative for the water

treatment for small communities.



T. TNTRODUçÃO

l.l. Justificativas

Os aqüiferos rasos são muito susceptíve¡s à contaminaçâo, tanto por compostos

orgânicos e inorgânicos quanto por microorganismos patogên¡cos. lsto ocone devido à zona

não-saturada, incluindo a camada de solo, ser pouco espessa, diminuindo a capacidade de

atenuaçäo de contaminantes.

Um dos mais sér¡os contaminantes das águas subterrâneas no mundo é o nitrato, tanto

pela sua persistência e mobilidade quanto pelo número de câsos observados. Em

concentrações super¡ores a 10 mg/L NOj-N (cerca de 45 mg/L NO3-) pode causar

metahemoglobinemia e câncer.

As práticas agrícolas, devido ao uso de fertilizantes oçânicos e inorgânicos, e a criação

de animais são algumas das ma¡s importantes fontes antrópicas de contaminaçäo de aqüíferos

por nitrato. E há também os sistemas de saneamento ,n s¡úu, como as fossas sépt¡cas e fossas

rudimentares (negras), principalmente aquelas local¡zadas em áreas de grande dens¡dade

populacional e sem redes de esgoto, como as favelas. Mesmo as fossas sépticas bem

construídas podem gerar contaminaçåo por n¡trato, em menor grau (Domenico & Schwartz

1990; Jowett 1 994; Wilhelm et al. '1994).

Embora não existam estudos sistemáticos no Bras¡|, alguns autores têm reportado

casos de contaminação em aqüíferos pelo nitrato (Duarte & Kanehisa 1986; Ferreira & Hirata

1993; Campos et al. 1994; Hirala et al- 1996; Ferreira 1999).

De acordo com o IBGE (2001), até o ano de 1999 cerca 23o/o ulilizava fossas sépticas

ou rud¡mentares e 8% outras formâs de depos¡ção de seus dejetos de 52o/o dos dom¡cílios

urbanos brasileiros estavam ligados à rede coletora de esgotos. A região Sudeste era a que se

encontrava em melhor situação, com cerc¿r de 79o/o dos domicílios urbanos com esgoto ligado

à rede coletora, mas na região Nordeste este percentual não ultrapassa 28o/o ê na regiäo sul

22o/o.

No mesmo censo, cerca de 11o/o da população do PaÍs não estava ligada à rede geral

de distribuição de água, utilizando-se de outras fontes de abastec¡mento, como poços tubulares

e cacimbas, por exemplo. Rebouças (1988) considerou que 51olo dos brasileiros utilizariam o

recurso hídrico subtenâneo para abastec¡mento, embora cífras ao redor de 3540% sejam mais

aceitas.

Há uma forte corelação entre a dens¡dade de sistemas de saneamento in situ e a
contam¡nação por nitrato (Foster & Hirata 1988). Nas favelas, devido à grande densidade

populacional, é comum uma grande concentração de fossas negras muito próximas aos poços

cacimbas.

Segundo o Ministério da Saúde, através do Sistema de lnformações sobre Mortalidade,

no Bras¡|, somente em 1997, 47.936 pessoas morreram por c¿rusa de doenças parasitárias e

SANTOS. J. G. 2OO1



infecciosas. Desse total, 2.088 eram cr¡anças menores que 5 anos. lsto ser¡a evitado em

grande parte por sistemas adequados de saneamento e educação ambiental. Portanto, há uma

imensa necessidade de desenvolvimento de sistemas altemativos, que reduzam esses

impactos.

Um dos métodos utilizados, pr¡ncipalmente nos países desenvolvidos, para tratamento

de águas contaminadas, tanto subterrânea quanto superficial, é o sistema de weúlands'. Este

lipo de habitat pode ocorer naturalmente ou ser criado art¡fic¡almente e é caracterizado por

ecossistemas que ficam parcial ou totalmente inundados durante o ano. Suas características e

propriedades variam conforme a geologia, geomorfologia e condiçôes cl¡mát¡cas da ârea

considerada.

Vários âutores têm demonstrado â eficiênc¡a das wetlands na atenuação de

contaminantes nas águas superficiais e subterråneas (Baker 1998: Brix 1993; Kadlec & Knigh

1996; Willems et al. 1997). Dentre outras vantagens, trata-se de um sistema relativamente

simples e de baixo custo construtivo e operativo porém, pouco utilizado e estudado no Brasil.

A técnica de wetlands é amplamente utilizada em águas superfic¡ais, sendo ainda pouco

avaliada em casos de atenuação de plumas contam¡nantes em águas subterråneas. No Brasil,

o primeiro s¡stema de wetland arTificial utilizado para tratamento de água superficial foi

construído por Salati et al. (1982 ln Salati ef a/. 1998), em um lago artificial próximo ao rio
Piracicam¡rim, no município de Pirac¡caba (SP). Desde então, novas tecnologias vem sendo

desenvolv¡das na tentativa de aumentar a eficiência das weflands e reduz¡r os investimentos na

despoluição de águas.

O ecossistema de uma wefland consiste na interação de componentes físicos e

b¡ológicos que alteram o fluxo de matéria. Cada uma das substånc¡as que entram no

ecossistema pode ser estocada, alterada por ações químicas ou biológicas, ou ser descartada
por fluxos de água ou de ar, para a atmosfera.

Nesta dissertação pretendeu-se estudar processos de remediação de aqüíferos rasos e

livres utilizando-se da técn¡ca de wetlands. Através de modelagem matemática foram criados
possíveis cenár¡os da aplicação desse sistema para a atenuação de plumas contaminantes em

aqüíferos rasos, originadas por fossas sépt¡cas e negras. A remediação dos aqüíferos

contaminados por nitrato apresenta, por meios desses processos estudados, baixo custo

operacional.

Os alcances sociais deste trabalho são diretos, principalmente no atendimento de áreas

de alta densidade de ocupação, como favelas, onde é comum a geraçåo de plumas

contam¡nantes que deságuam em córregos e pequenas drenagens, contaminando-os; e como

alternativa no tratamento prévio da água para pequenos municípios.

* Preferiu-se o termo em ¡nglês por este ser amplamente util¡zado pela comunidade técn¡co-cientlfica do Pafs
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1.2. Objetivos

Os objetivos principais deste trabalho compreendem:

1. desenvolvimento de diferentes geometrias de wetlands, por meio de modelagem matemát¡ca

tridimensional, que permitam a remediação de aqüíferos rasos e livres contam¡nados;

2. entendimento do fluxo e condiçöes biogeoquímicas das wetlands, com ênfase nos

mecanismos de atenuaçâo para compostos nitrogenados, Demanda Bioquímica de Oxigênio

(DBO) e Demanda Química de Oxigênio (DQO).

SANTOS, J. G. 2OO1
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. Definição de Wetland

Wetland é um termo genérico aplicado para todos os diferentes tipos de habitat que

permanecem úm¡dos por pelo menos algum período de tempo durante o ano. Nas wetlands o nível

potenciométrico do aqüífero pode estar na superfície, sobre, ou bem próximo a ela. Como exemplo

destas áreas pode-se citar os påntanos, brejos e manguezais. Há ainda os sistemas que são

alagados artificialmente, geralmente com fins ambientais.

Para a existência de uma wetland é necessário, além de um ambiente hidrogeológico

favorável, um supr¡mento de água adequado e permanente. As weúlands se diferenciam entre si pela

hidrogeologia, topografia, clima e vegetaçäo. Estes componentes modificam a qualidade da água

dentro do sistema.

A água entra nas wetlands naturais via drenagens, água subterrånea e precipitaçáo, que são

fluxos extremamente variáveis. Já a perda de água ocorre por drenagens, água subtenânea e

evapotranspiração, a qual sofre variações sazonais. Wetlands construídas para tratamento de

efluentes podem receber águas das mesmas fontes (Kadlec & Kn¡ght 1996), mas o abastec¡mento

por drenagens e água subterrânea não são comuns.

Dentro das wetlands, a vazão e a direçäo do fluxo lam¡nar são controladas por fatores como:

gradiente topográfico, profundidade da água, tipo e densidade da vegetação, espessura do solo do

substrato, precipitação, evapotranspiração, entre outros (Cowardin 1979, in Restrepo ef a/. 1998).

A altura média do nível d'água superficial que separa as wetlands dos ecossistemas

aquáticos adjacentes, como r¡os e lagos, está em tomo de 1 m, podendo atingir no máximo 2 m, a

part¡r da qual as plantas emergentes não sobrev¡vem (Kadlec & Knight 1996).

Num contexto hidrogeológico uma wetland pode ser área de recarga, se o fluxo de água

subterrånea é vertical de cima para baixo, ou de descarga, se a água subtenånea se move de baixo

para cima. Esta água pode pertencer a um sistema de fluxo local, intermediário ou regional de um

aqúlfero, dependendo da localização dos nlveis potenciométricos, gue podem estar próximos à

superfície, ¡ntermediár¡os ou profundos, respectivamente (Siegel 1 988 e Carter 1996). Conforme

ilustrado na Figura 2.1, os fluxos locais têm recarga nas regiôes topográficas mais altas e descarga

nas porçöes ma¡s ba¡xas imediatamente adjacentes. Os fluxos reg¡onais têm recarga nas regiöes

topográficas de maior elevação e descarga nas porçöes topográficas regionalmente mais baixas e os

fluxos intermediários eståo entre esses dois tipos.
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Figura 2.1 - Sistemas de fluxos de água subterrånea (Carter 1996).
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2.2. V egelação em Wetl an ds

As wetlands são dominadas por plantas adaptadas às condições anaeróbias ou de baixa

oxigenação, em solos contínuo ou sazonalmente inundados. As plantas ma¡s comuns nesses

ecossistemas são as macrof¡tas, que têm um papel muito importante no armazenamento de carbono

e nutrientes (Wetzel 1993) e ocorrem em qualquer parte do mundo.

Uma grande variedade de macrófitas está presente em wetlands naturais (Kadlec & Knight

1996), onde dificilmente encontra-se uma monocultura, mas é comum a predom¡nância de uma ou

duas espécies, como as Typha, Sciþus e Pragmites. Já em s¡stemas construídos é possível a

utilização de uma única espécie de macrófita (Wetzel 1993). A presença ou ausência dessas plantas

é uma das características usadas para defin¡r os lim¡tes de contorno das wetlands naturais, e isso é

válido também para as construídas (Brix 1997).

O termo macrófita inclui plantes vasculares com tecidos facilmente visíveis, que apresentam

células especializadas (Kadlec & Knight 1996). Estas plantas removem poluentes através da

assimilação direta por seus tecidos, promovendo a diminuição na concentração desses na água, por

meio de atividades microbiológicas (Brix 1993).

A vegetação dentro da wetland é responsável pela diminuição da velocidade da água,

causando a deposição de materiais em suspensão e arrastados, e ainda de partículas orgånicas e

outros constituintes ligados a elas, como fósforo e elementos traços. As plantas introduzem oxigênio

no solo através de suas raízes, criando uma zona ox¡dada onde podem ocorer transformações de

nitrogênio e outras subståncia pelas bactérias (Good & Patrick 1987, in Carier 1996). Elas produzem

ainda condições para uma colonização microbiana e removem pequenas guantidades de nutrientes e

outros compostos da água e solo, incorporando-os a seus tecidos, os qua¡s podem ser reciclados

posteriormente através da decomposição, armazenados como turfa, ou mesmo transportados pare

fora da wetland como material particulado (Wetzel 1993, Carter 1996).

5
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Dois grupos principais de macrófitas ocorrem em wetlands naturais e såo amplamente

utilizados nas wettands construídas para tratamento de efluentes. São esses grupos formados pelas

macrófitas emergentes e pelas macrófitas flutuantes.

As macrófitas flutuantes formam um grupo de plantas com várias espécies, onde a mais

estudada é a Eichornia crassþes, da famflia das pontederiáceas, devido à sua robustez associada a

uma grande capacidade de crescimento vegetat¡vo. No Brasil, essas plantas säo conhecidas

regionalmente como aguapé, baroneza, mururé, pavoá, rainha do lago, uapé e uapê. Em sistemas

construídos, normalmente såo utilizadas em projetos com canais relativamente rasos, os qua¡s

podem conter uma única espécie de planta ou uma combinação de espécies.

2.3. Wetlands Artificiais ou Construídas

A construção de ecossistemas do tipo wetland é uma tecnolog¡a relativamente nova. Embora

eles venham sendo criados incidentemente pela "engenhar¡a" humana e animal através da história e

pré-histór¡a, a construçäo intencional de wetlands para prover funçóes de habitat e melhor¡a na

qualidade da água começou com um movimento de meio ambiente na década de 70 (Kadlec &

Knight 1996).

As wetlands construfdas podem utilizar diversas tecnologias, mas sempre baseando-se nos

pr¡ncípios das wetlands natura¡s para a modificação da qualidade da água. Alguns processos típicos

que ocorrem em wetlands construídas são: conversão bacteriana (aeróbia e anaeróbia) - principal

processo de transformação de contaminantes; absorção e desabsorção de gases; sedimentação;

decaimento natural de substâncias; adsorção; volatilização; reações quimicas, como hidrólise,

fotoquímicas e ox¡dação-redução (Tchobanoglous 1993).

As wetlands construídas para tratamento dividem-se em dois grupos principais: os Sistemas

de Fluxo Superficial (SFS) e os Sistemas de Fluxo Subsuperficial (SFSS).

Nos SFS o nível da água está sempre acima da superflcie do solo. Espessuras tlpicas da

coluna d'água estão entre 0,4 e I m. Geralmente possuem vegetaçáo densa e podem incluir várias

espécies de plantas fixas ou flutuantes.

Nos SFSS a água flu¡ por gravidade, horizontalmente através do substrato, onde entra em

contato com uma mistura de micróbios facultativos que v¡vem em associação com o substrato

formado por uma camada de solo ou cascalho e as raízes das plantas. Espessuras típicas do

substrato eståo em tomo de 0,6 m e a base da camada é inclinada de maneira a minimizar o

extravasamento da água sobre o substrato.

Dentro desses grupos, os sistemas de wetlands construídas podem ser divididos nos

seguintes subgrupos, de acordo com o tipo de vegetação (Brix 1993):
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SFS com macrofitas flutuantes

Características qerais - Canais estreitos e longos são mais comuns, com d¡mensöes

variáve¡s. Geralmente utilizados para tratamento secundár¡o e terciário integrados, para a

remoção de nutrientes, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e sedimentação de sólidos

suspensos.

Plantas mais comuns - Eichomia crassþes (em regiões tropicais e subtropic,ais; Lemna,

Spirodella, Wolffia sp.

Mecanismos de purificacão da áqua - Incorporação do nitrogênio e do fósforo pela biomassa;

nitrificação-denitrificação microbial; a densa cobertura diminui a ação do vento e do calor,

propiciando a sedimentação (Figura 2.2).

Desvantaoens - A grande produçåo de massa vegetal, comum principalmente com o uso de

Eichomia crassþes, pode acarretar em problemas de deposição do excedente de plantas.

Figura 2.2 - Representaçåo esquemática de um SFS com macrófitas flutuantes (Brix 1993).

SFS com macñfitas emergentes

Características gerais - Consistem geralmente em um canal com cerca de 100 m de

comprimento por 3 a 5 m de largura, e com lâmina d'água entre 0,1 e 0,4 m sobre a

superfície.

Plantas mais comuns - Uma planta típica desse sistema é a Sclrpus lacustris.

Mecanismos de purificaçäo da água - Ação de microorganismos fixados na camada de solo

orgânico, na parte submersa dos caules das plantas e na superfície do solo são responsáveis

pela purificação da água (Figura2.3).

Desvantaqem - Uma quantidade considerável da água contaminada pode infiltrar através da

base, se esta não for devidamente impermeabilizada.

fltrÐf-
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Figura 2.3 - Representaçäo esquemática de um SFS com macróf¡tas emergentes (Brix 1993).

SFS com macrcfitas fixas submersas

Características gerais - Os projetos de cana¡s para util¡zação dessas plantas devem ser

estreitos e longos, com profundidades var¡áveis (Figura 2.4). As plantas ficam

permanentemente sob a água, uma vez que as espécies utilizadas podem ser destruídas

quando expostas diretamente ao sol.

Plantas mais comuns - Em águas oligotróficas, as espécies mais comuns são /soefes

Lacustris, Lobelia Doftmanna e Egéria sp. Já em águas eutróficas, a mais comum é a Elodea

Canadensis. O principal uso potencial dessas macrófitas é no polimento de águas de esgoto,

após o tratamento secundário.

Mecanismos de purificação da áoua - A matéria orgânica é mineralizada devida à alta taxa de

oxigenação obtida por processos fotossintéticos no período diurno. Os nutrientes absorvidos

acumulam-se preferencialmente nos tecidos radiculares e na microflora associada. A maior

parte dos detritos orgânicos originados pela decomposiçäo das plantas acumulam-se nos

sedimentos dos canais.

Figura 2.4 - Representaçåo esquemática de um SFS com macrófitas fixas submersas (Brix 1993).
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SFSS horizontal com macrófitas emergenfes

Características qerais - Um projeto típico consiste em uma camada de solo ou cascalho,

sotoposto a uma membrana impermeável (Figura 2.5). Neste sistema, a água a ser tratada

atravessa uma camada de pedras e pedriscos, que induz um fluxo horizontal. Os canais são

geralmente estreitos e longos, com dimensöes variáveis. Este tipo de sistema tem

demonstrado boa eficiência na remoção de sólidos suspensos e DBO. Pode haver também

remoçäo de nitrogênio e fósforo, dependendo da carga, tipo e composição da água a ser

tratada, além do tipo de substrato.

Planlas mais comuns - Phragmites ausfralrs.

Mecanismos de purificacão da água - As plantas fomecem oxigênio para os microorganismos

na rizosfera e aumentam e estabilizam a condutividade hidráulica.

Desvantaqem - Alguns problemas observados nesses sistemas säo o surgimento de fluxo

superficial e obstruçåo dos poros, o que diminui a condutividade hidráulica do solo.

Figura 2.5 - Representaçåo esquemática de um SFSS horizontal com macrófitas emergentes (Brix f 993).

SFSS vertical com macrófitas emergentes

Características qerais - Um projeto típico consiste em várias camadas dispostas em paralelo,

onde a percolaçäo de um fluxo intermitente pode aumentar a oxigenação do solo em muitas

vezes (Figura 2.6), se comparado ao sistema de fluxo superficial horizontal. Este sistema tem

demonstrado bons resultados na diminuição de sólidos suspensos, DBO, amônia e fósforo.

Plantas mais comuns - Phragmites ausfraÍ's.

Mecanismos de purificação da áqua - Durante o período de carga, o ar é forçado para fora;

durante o período seco, o ar entra nos poros, aumentando assim a oxigenação do solo. lsto

proporciona períodos altemados de oxidação e reduçäo, estimulando com isso uma

n itrificação-den itrif icação seqüen cia I e adsorsäo do fósforo.

o
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Figura 2.6 - Representação esquemát¡ca de um SFSS vertical com macrófitas emergentes (Brix 1993).

Salati (1987) projetou um sistema denominado Srsfema de Despoluição Hídrica corn So/os

(DHS) de Fluxo Descendenfe (Figura 2.7a), o qual, para aumentar a eficiência e para ser utilizado

com águas muito poluídas, sofreu uma variação que o tornou conhecido como DHS de Fluxo

Ascendente (Figura 2.7b). Este processo é normalmente utilizado para o tratamento secundário e

terciário de esgoto urbano. Suas vantagens são: diminuem os custos com tratamento primário

convencional, através da associaçäo desta tecnologia com fossas sépticas ou caixas de decantação;

evitam o contato direto do efluente a ser tratado com o ar, diminuindo desta forma os problemas com

odores e proliferação de insetos.

O solo filtrante é constituído pela superposição de camadas de brita, pedrisco e solo cultivado

com arroz. As espessuras das camadas e as dimensões dos módulos variam de acordo com as

características do efluente a ser tratado e da eficiência desejada. Pode-se atingir um volume de 0,1 a

0,3 m3/s/ha de água filtrada.

Os processos que ocorrem nesse sistema são: filtragem mecânica, filtragem físico-química e

ação biológica. A filtragem mecânica é regulada pela granulometria e composição do solo, fatores

que devem proporcionar um alto coeficiente de condutividade hidráulica. A filtragem físico-química

ocorre pela retenção de cátions e ânions e está ligada à capacidade de troca catiônica do solo, que

também deve ser alta. Essas características são atingidas incorporando-se vermiculita expandida e

matéria orgånica fibrosa, dosando-se as quantidades de acordo com as qualidades do solo

disponível na região. A ação biológica ocorre através decomposição da matéria orgânica pelos

microorganismos, que ativam os processos biogeoquímicos e agem nos microorganismos existentes

em águas poluídas.

Outra ação biológica é a do crescimento das plantas, que removem os nutrientes ao mesmo

tempo que mantêm a permeabilidade através dos sistemas de raízes (Salati ef a/. 1998).

SANTOS, J. G.2OO1
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(A)

(B)

Figura 2.7 - Representação esquemático de um sistema com solo filtrante com fluxo descendente (A) e com

fluxo ascendente (B) (Salati ef a/. 1998).

Uma vez que cada técnica de wetland tem maior eficiência para o tratamento de alguns

parâmetros, a escolha de combinar tipos de wetlands ou utilizar um único tipo, depende dos

resultados desejados, da qualidade da água, da área disponível, da utilização ou não da biomassa

produzida e do interesse paisagístico (Salati 1987, Brix f 993).

A Tabela 2.1 apresenta alguns exemplos de wetlands construídas, combinadas ou não,

utilizadas na remoção de diferentes contaminantes.

Arroz

SANTOS, J. G.2OO1
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f abela 2.1- Exemplos de wetlarlds e sues efic¡ências pare d¡versos paråmetros

Locâl

P¡racicaba - SP SFS + SFSS 9.320 m2

Tipo de Á¡ea . Vggetaião dominanle TemPo médio Quånt¡dade de Parâmetros Eficiência
wetland construlda (espéciesl dè r€4enção água trateda anâlisâdos (o/.)

SFS
Naìrobi - Kênia 5.400 m2

multi-estágio

Eichhomia crassipes

e ar¡oz

Ujjain - lndia

l\'

Colonia - Urugua¡ SFSS

Typha spp.

Cyperus altemiÍolius

Cypeñus latïolius

Arundo donax varigata

Pontederia

Sag¡Itada

Ajuga remota

Aspi/rb mossambrbensls

SFSS

15 dias

DBO

DQO

Colil Totais

Colil Fecais

" Cor
3-456 m"/dia

Turb¡dez

N-amôn¡o

Nitrâto

Fósforo

Fero

SFS - Sistema defluxo supeficial

41 .8 mz Phagmites kaûa

32 d¡as

70

70

99

99

90

95

60

95

65

80

Ebhhomia crassipes

Typha lat¡folia

Autor

DBO

DOO

Col. Fecais

N-tolal

N-amônia

Ortofosfato

DBO

DQO

25 dias 273m3ldia N-amÕnia

P-fosfato

ssr

SST

Turbidez

12,84m3ldia N{otal

N-amôniâ

N-nitrato

Manfrinato
(1989)

85

98

96
oo

92

88

sFss - srstema de fluxo suÞsupert¡c¡al

Nyakang &

van Bruggen
(1998)

48

53

36

22

0

80

58,5

75,8

95,5

B¡llore ef a¿

(1998)

Perdomo ef
al.

(1999)



2.4. Processos Hidrológicos em Wetlands

As principais características hidrológicas em wetlands são: vazão, profundidade méd¡a da

água, volume, tempo de detenção, velocidade real, velocidade superficial, regime hidráulico,

hidroperíodo, freqi¡ência de inundação.

A vazão refere-se ao fluxo de efluentes, mas em alguns casos pode relacionar-se à

precipitação. É definida pela equação:

q=qxA (1)

Onde: q = fluxo da água [L/Tl
A = área da wetland lL2l

Uma combinação do levantamento topográfico detalhado da base da wetland com o

levantamento da elevação da superfície da água fomece a profundidade média, calculada pela

fórmula:

,=lÍ lh@,v)dvdx (2)

Onde: C = comprimento [L]

L = largura [L]

x = distância longitud¡nal [L]
y = distånc¡a transversal [L]
þ = profundidade da água nas coordenadas (x,y) [L]

O volume de água dentro da wetland,é delinido o pela equação:

,=Í ( (eQ,y,z)dxdydz=rvr=Ê^h (3)

Onde: e = porosidade da wetland lL3tLsl

Vr = volume total das superfícies da água e do solo [L3]

Z = coordenada vertical [L]

Em wetlands de fluxo superf¡c¡al, o valor de e é geralmente ma¡or que 0,95, sendo muitas

vezes considerado igual a 1. Já em wetlands de fluxo subsuperficial, e é difícil de ser medido. A
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média para solo arenoso ou com cascalhos é de 0,3 a 0,45. Mas o acúmulo de matéria orgânica e

mineral, além do crescimento das raízes das plantas, pode afetar esse valor.

O tempo de detenção da água dentro da wetland ,ê calculado pela fÓrmula:

Onde: V (velocidade média) = f¡u¡6 (q), em canais abertos [LfF].

Deve-se tomar cuidado com este cálculo, pois a fórmula assume que toda a água que entra

no sistema está envolvida no fluxo dentro do mesmo, mas podem ocorrer pontos de água estagnada,

princ¡palmente nos cantos do sistema.

Velocidade realé definida pela mesma equaçäo de fluxo (q), e pode ser medida com o auxílio

de um corpo de prova ou um traçador.

Regime hidráulico refere-se à ver¡ação do nível da água com o tempo, que pode ser bastante

grande em wetlands naturais. Jâ em wetlands construídas para tratamento esta variaçäo pode ser

bem controlada.

Hidroperíodo é o modelo sazonal de flutuaçåo do nível d'água e é descrito pela variaçäo na

duraçåo, freqüência e profundidade da inundação de uma wetland, resultante do balanço entre

entrada, saída e armazenamento da água. Este termo determ¡na a disponibilidade de água durante o

ano, o e)dremo das condições úmidas e secas, a extensão das áreas armazenagem e drenagem que

podem ser requeridas e os critérios a serem utilizados para o controle do nível d'água.

Embora o hidroperíodo possa ser projetado para controlar o fluxo superficial e reduzir sua

variabilidade, em weflands ele pode ser fortemente afetado por diferenças sazonais de precipitação e

evapotranspiração. A Figura 2.8 exemplifica uma curva de nível d'água versus duraçåo do

alagamento, para um período de 10 anos. Neste gráfico, a wetland permanece seca por ærca de 7o/o

do tempo, portanto, o hidroperlodofoi de 0,93 x 365 = 340 dias (Kadlec & Knight 1996)-

Os mesmos processos hidrológicos estão envolvidos tanto nas wetlands naturais quanto nas

construídas. Entretanto, os fluxos que dominam uma ou outft¡ situaçâo säo diferentes, e as estruturas

fís¡cas da base desses sistemas integram esses processos de mane¡ra diferente. Do ponto de v¡sta

da eficiência do tratamento da água, os processos citados e descritos ac¡ma determinam o tempo de

duração da interaçáo água-biota (Kadlec & Knight 1996).

t =v (41

0
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Figura 2.8 - Curva do hidroperíodo para uma dada wetland (Kadlec & Knight 1996).

2.5. Remoção de Gontaminantes em Wetlands

Nas weflands naturais os mecanismos de transporte, bem como a duração do período de

inundação, são fatores importantes na eficiência do tratamento da água, afetando tanto a quantidade

de mater¡al transportado quanto seu estágio de decomposição. Os processos biológicos que ocorrem

såo influenciados pelo período e extensão da inundação, pela profundidade da água e pelas

velocidades dos fluxos em diferentes áreas da planície de ¡nundação (Elder 1985).

Os efeitos hidrológicos tendem a ser mais importantes para o fósforo que para o n¡trogênio,

porque uma grande proporção de fósforo é transportada como mater¡al particulado (Meyer ef a/.

1981, in Elder 1985). A acumulaçåo e a composição do solo com matér¡a orgânica em weúlands são

fatores ¡mportantes que ¡nfluenciam a hidrologia e a vegetação (Carter 1996). lnundações contínuas

e sazonais, combinadas com a grande produção de matéria orgânica morta, resultam em solos

anaeróbios em muitas wetlands (Kadlec & Knight 1996).

Em wetlands construídas, a remoção do fósforo e do nitrogênio é grandemente influenciada

pelo desenho do sisteme. Esta remoção é mais efetiva em baixas vazões e maiores tempos de

retenção da água (Sakadevan & Bavor 1999).

2-5.1- Nitrog,ênio

Em sistemas de wetlands o nitrogênio aparece em suas formas inorgânicas: amônia (NH3),

amônio (NHa.), nitrito (NOz-), nitrato (NOí), óxido nitroso (NzO) e nitrogênio elementar dissolvido ou

gás nitrogênio (NOt) - e orgânicas, como uréia, aminoácidos, aminas, purinas e pirimidinas. E há

uma constante transformação química de compostos orgânicos para inorgânicos e vice-versa (Figura

2.s).

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Figura 2.9 - Ciclo do nitrogênio em wettands (Kadlec & Knight 1996).

O principal mecan¡smo de remoçäo de nitrogênio em wetlands construídes é o de nitrificaçäo-
denitrificação. A seqüênc¡a de reações químicas que ocorrem @mumente em sistemas que recebem
nitrogênio orgånico é a seguinte (Kadlec & Knight 19g6):

Amonificação (m ine ra I Þação) -+ N itrificaçåo + Den itrif icação

Amonifícação ê a transformaçäo biológica do nitrogênio orgånico em amônia. Este é o
primeiro passo na mineraliza$o do nitrogênio orgånico e ocore através da quebr:a dos tecidos
orgånicos que contém aminoácidos feita pelos micróbios, da excreçäo direta de amônia pelas plantas
e animais e da hidrólise de uréia e ácido úrico. Este é um processo bioquímico que libera energia
com diversos passos e freqüentemente usado para o crescimento de microorganismos. A amônia é
entilo incorporada diretamente à biomassa.

A quase totalidade do nitrogênio oryånico do esgoto é rapidamente convertida em amônia,
requerendo um projeto que inclua capacidade para oxidartodo esse nitrogênio reduzido.



Cineticamente, a amonificação é mais rápida que a nitr¡ficaçåo, criando assim um potencial

para aumentar a concentração de amônia ao longo da wetland e requerendo um projeto para a

remoçåo do nihogênio com base no lento processo de nihificação.

A amon¡ficação é mais lenta sob condições anaeróbias que eerób¡as devido à reduzida

eficiência da decomposição heterotrófica em ambientes anaeróbios. No entanto, o acúmulo de

n¡trogên¡o amôn¡a é ma¡s comum em s¡stemas anaeróbios por causa do decréscimo das taxas de

nitrificação, devendo o nitrogênio total ser reduzido através da denitrificaçáo. A faixa de temperatura

ideal para a amon¡f¡cação é de 40o a 60o C e a fa¡xa de pH ideal é de 6,5 a 8,5 (Reddy & Patrick

1984).

Nitrificação é a conversäo do nitrogênio amônia em n¡trato e é um processo dependente de

oxigên¡o, como mostram as reaçöes de oxidação 1 e 2 (Reddy & Pahick 1984):

NHo* + 1,5 Oz= 2H* + HzO + NOr- (1)

NO2-+ 9,5 Oz = NO¡- (2)

mediadas por bactérias do gênero Nitrosomonas (1) e Nitrobacter (2). O oxigênio consum¡do na

nitr¡ficação é retirado tanto da atmosfera, por difusão através dos sedimentos ou da interface água-

atmosfera, quanto das raízes das plantas (Brix 1993). De acordo com as relações estequiométricas,

o consumo teórico de oxigênio durante a nitrificação é de cerca de 4,6 gramas de oxigênio por grama

de nitrogênio amönia oxidado.

Os processos combinados de slntese celular e oxidação-redução que ocorrem durante a

n¡trificação, para a slntese das células das nitrosomonas e das nitrobactérias est¿io sumar¡ados nas

equações (USEPA 1993):

55 NH4. +76 Oz+ 109 HCOs-= CsHzNOz + 54 NOz- + 57 H2O + 104 HzCOs (4)

400 NOz'+ NH+*+4 HzCO¡ + 19502 =CsHzNOz +3 HzO+400 NOs (5)

As reações 4 e 5 combinadas determinam a oxidação total da amôn¡a e a síntese celular da

biomassa durante a nitrificação:

NH4- + 1,83 Oz + 1,89 HCO" =9,921 CsHzNOz +'l,O4HzO + 0,98 NOs-+ 1,88 H2CO3 (6)

Nota-se que 1 mol de amônia produz somente 0,021 mol de biomassa microbial (0,17 grama

de peso seco de biomassa por grama de nitrogênio amônia consumido). Esta convercão é somente

uma pequena fração da massa heterotrófica produzida por €usa da pequena quant¡dade de energia
que pode derivar dessas reações de oxidação e redução.

A nitrif¡cação da amônia em nitreto consome oxigênio e íons bicarbonatos e libera água, ácido

carbônico e n¡trato juntamente com a b¡omassa. Esta reaçâo total fornece uma razäo de consumo de

sAN r os, J. G. 2001
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cerca de 3,22 g de oxigênio por grama de amônio oxidado e 1 ,11 g de oxigênio por grame de nitrito

oxidado, para um uso total de cerca de 4,3 g de oxigênio por grama de amônio n¡trificado. Dessa

maneira, a taxa exata de consumo de oxigênio durante a nitrificação é menor que o valor 4,6

mostrado na equação 3 por causa da contribuiçâo de algum oxigênio vindo do carbonato consumido

durante a slntese celular.

Aproximadamente 7,4 mg/L de alcalinidade (cacor) são consumidos por cada mg/L de NH3-

N nitrificado e 1,98 mol de H* säo liberados para cada mol de NH¡-N consumido. Portanto, uma alta

taxa de nitr¡ficaçâo abaixa a alcalinidade e o pH do corpo d'água.

Denir¡ficação é um processo de reduçäo quimica que requer energia. Elétrons adic¡onados ao

nitrato ou nitrito resultam na produçåo de gás nitrogênio, óxido nitroso (N2O) ou óxido nltrico (NO). A

den¡tr¡ficação acompanha o metabolismo heterotrófico na água e no solo quando oxigên¡o livre ou

dissolvido não estão presentes. O metabolismo heterotrófico usa o oxigênio como receptor de

elétrons na corrente de transporte de elétrons depois do ciclo de Krebs.

Na denitrificação a enzima de nitrato reduz abaixo de certos gêneros de bactérias para usar o

átomo de oxigênio ma¡s fortemente ligado às moléculas de nitrato e nitr¡to como seu receptor f¡nal de

elétrons.

O grupo mais comum de bactérias facultat¡vas que realizam denihificação incluem Bacl/us,

Enterobactérias, M¡croccocus, Pseudomonas e Spiillum. Estes gêneros podem mudar facilmente do

metabolismo aeróbio para anaeróbio por causa das similaridades bioquímicas dos dois processos.

Entretanto, estes organismos não denitrificarão nitrato na presença de oxigênio livre, por que o uso

de deste como receptor final de elétrons produz mais energia (cerca de 686 Kcal/mol de glicose) que

o uso de n¡trato (cerca de 570 Kcal/mol de glicose). As bactér¡as denitrificantes såo mais abundantes

que as n¡trif¡cantes tanto em wetlands de fluxo superficial quanto de fluxo subsuperfic¡al. E são ma¡s

abundantes nas construídas para tratamento que nas naturais.

É comum a soma do nitrato com nitrito (NO3 + NOz - N) e esta combinação é denominada

nitrogênio oxidado (No,) ou nitrogênio total oxidado (NTO). A combinaçåo é também referida como

nitrogênio n¡trato, porque o nitrito normalmente está pÍesente em concentraçöes muito baixas.

A reação estequiométrica abaixo sumaria a diss¡mulação do nitrato com o uso do metanol

(CH3OH) como fonte de carbono (USEPA 1993):

NO; + 9,633 CH3OI-I = 0,5 N2 + 0,833 CO2 + 1,167 HrO + OH (7)

Em be¡xas concentrações de amônia solúvel, algum nitrato também é usado por essa bactéria

para a slntese celular. Denitrificação, slntese celular e os efeitos desses processos na alcalinidade

total estão sumariados pela reaçäo:

NO3- + 1,96 CH¡OH + O,24 H2COa = 0,056 CsHzNOz + 0,47 Nz + 1,68 HzO + HCOg (8)
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Da estequiometria da reação 7 tem-se que 2,47 g de metanol, ou outra fonte equivalente de

carbono, são requeridos para suportar a denitr¡ficação de 1 g de nitrato. Na ausência dessa fonte de

carbono, a denitrificação fica inibida (Kadlek & Knight 1996), mas ela poderia ocorrer na presença de

ferro e/ou enxofre, embora sem energia.

Como indicado pela reaçåo 8, denihificação produz alcalinidade. A taxa de produção de

b¡caÍbonato observada para esse processo é de cerca de 3 g como CaCO3 por grama de nitrogênio

nitrato reduzido. Este aumento na alcalinidade é acompanhado por um aumento no pH da água da

wetland.

Teor¡camente, a denitrificação näo ocorre na presença de oxigênio dissolvido (OD).

Entretanto, este processo tem sido observado em várias wetlands de tratamento com valores

detectáveis de OD na superfície da água (Phipps & Crumpton 1994, Van Oostrom 1995). Variações

nas concentrações de ox¡gênio ocorrem entre a superfície da ågua e a base de sedimentos em

wettands, permitindo a ocorrência de reações aeróbias e anaeróbias. O nitrato formado por

nitrificação em weúlands tende à difusão em camadas de solos anaeróbios onde ele é efetivamente

denitrificado (Reddy & Patr¡ck 1984).

A perda de nihato em wetlands é freqüentemente atribuída à denitrificaçåo, na ausência de

provas de que este mecan¡smo é de fato o principal. Outros candidatos a mecan¡smos conhecidos e

estudados incluem assimilação pelas plantas e microbiota e redu@o dissimulatória do nitrogênio

amônia. Estas rotas altemativas de redução têm s¡do documentadas como responsáveis pela

diminuição de 1 a 34 % de nitrato.

O consumo de nitrato pelas plantas tem sido considerado maior do que da amônia. Mas em

águas ricas nesse composto, ele pode se tornar o nutr¡ente mais importante. Macrófitas aquáticas

utilizam enz¡mas (nitrato e nitrito reduzidos) para converter nitrogênio oxidado em formas utilizáveis.

A produção dessas enzimas diminui na presença de nitrogênio amônia (Melzer & Exler 1982).

Outros fatores que afetam a remoção do nitrogênio total

A distribuiçäo das formas químicas do nitrogênio em esgotos é um fator ¡mportante num

projeto para reduçäo na massa e na concentração do nitrogênio total. Para ser permanentemente

removido da solução, o n¡trogên¡o orgânico deve ser convertido em amônia, em seguida em No'-N, e

então em gás. Se o nitrogênio gue entra no sistema estiver na forma de nitrato, somente o processo

de den¡trificação será necessár¡o para a dim¡nuiçåo da sua concentração na soluçåo. Obviamente,

reaçöes mais demoradas e conversões múltiplas devem oconer para que uma wetland de tratamento

ass¡mile um fluxo de nitrogênio orgânico (Kadlec & Knight 1996).

Muitas weflands de tratamento säo efetivas na remoção do nitrogênio total por causa dos

diferentes ambientes físicos, químicos e biológicos que elas promovem. E do relativamente longo

perlodo de retenção da água. A eficiência na remoção do nitrogênio total deve ser reduzida se

exist¡rem condiçöes limitantes, que incluem a possibil¡dade de:
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. curto período de detenção = altas cargas hidráulicas;

r baixas temperaturas;

o pH muito baixo ou muito alto (inibe tanto nitrificação quanto denitr¡ficação);

o contribuição significante do n¡trogênio orgânico para o decaimento da biomassa;

o transferência de oxigênio insuficiente para suportar n¡trificação;

. depleçâo do oxigênio devido a preferencial oxidação do carbono;

o alcalinidade ¡nsuf¡c¡ente para haver n¡trificaçåo;

o fontes de carbono insuficientes para suportar denitrificação.

Muitos exper¡mentos têm demonstrado que os processos de n¡tr¡ficação e denitrif¡cação em

um único sistema de wetland construído näo atingem a eficiência desejada, sendo necessária uma

comb¡nação de sistemas, como por exemplo, um de fluxo superficial para a remoçåo de DBO,

seguido de um com filtro arenoso de baixa velocidade, para nitr¡ficação, segu¡do ainda de um sistema

de fluxo subsuperf¡c¡al para denitrificaçåo. Muitas outras combinações são possíveis, dependendo da

natureza e características do efluente a ser tratado (Tchobanoglous 1993).

2.5.2. Fósforo

O fósforo é um nutriente importante para o crescimento das plantas e é freqüentemente um

fator limitante da produçâo vegetal. As wetlands naturais apresentam um ambiente propÍcio ao

armazenamento desse elemento devido às inundaçöes periód¡cas, que diminuem os processos de

oxidação. Os principais compostos encontrados nas weflands säo: fósforo dissolvido, fósforo mineral

sólido e fósforo orgånico sólido (Kadlec & Knight 1996).

Em solução, as principais espécies inorgånicas estão relatadas pela série de dissociação

dependente do pH a seguir:

HsPO¿ <+ HzPO+- + H'

HaPO+- <+ HPO4= + H.

HPO.= <+ POo= + H*

Estas formas são distribuídas na água como ilustrado na Figura 2.1Q (Freeze & Cherry 1979).

(e)

(10)

(1 1)
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456789lolll?
pH

Figura 2.10 - Distribuição das espécies inorgånicas de fósforo presentes na água à T = 25o C (Freeze & Cherry

1979).

Vários cátions podem precipitar fosfato sob certas condiçöes. Os mais importantes m¡nerais

desse grupo precipitados em weflands são: apat¡ta, hidroxi-apatita, vivianita, strengita, wavelita. O

fósforo pode ainda precipitar com outros minerais como oxihidróxido de ferro e carbonatos. Pode

ocorrer também na forma gasosa, como fosfina. Tal composto é solúvel em água, embora apresente

alta pressäo de vapor (Reddy & D'Angelo 1994).

O principal mecanismo de remoção do fósforo em wetlands construídas ocorre principalmente

pelas reações de adsorção-precip¡tação com alumínio, ferro, cálcio e argilominerais nos solos (Brix

1993). Um grande número de transferências e processos de alteração ocorrem, como indicado na

Figura 2.11, mas só a formação de solo na base da wetland, por sedimentação e precipitação,

promove um armazenamento significativo a longo prazo.

@@ @
1

Precipitação e Evaporação

I

I

J Microbiota

Água

Solo orgånlco

Solub¡lÞaçb

DoooÍrpcicåo D¡mpalt¡o

Ad.orçåoeaolorçüo I O¡tucao

lnfiltração

Figura 2.11 - Ciclo do fósforo em wetlands (Kadleck & Knight 1996)
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Segundo Tanner eú a¿ (1999), a capacidade de remoção de fósforo em wetlands naturais e

construídas geralmente diminui após um período de equilíbrio, que dependendo das características

dos sistemas e das vazões de carga ou aporte, pode ser de anos ou décadas. Fixação e retenção

das formas part¡culadas de fósforo säo geralmente importantes em águas de fluxo lento. A retirada

de formas solúveis deste elemento ocone por fenômenos de adsorção, complexação, precipitação e

assimilação pela biomassa das plantas e dos micróbios.

Os armazenamentos de curto a médio perlodos tornam-se, gradualmente, totalmente

saturados devido à falta de colheita da massa vegetal, ou pela falta de gerenciamento de restauração

do sistema. Deste modo, o mecanismo chave de longo período de remoçáo de fósfoÍo em wetlands é

geralmente o acréscimo e armazenamento de sedimentos contendo formas de fósforo orgânico e

inorgânico estáveis. Emissão atmosférica de formas gasosas reduzidas de fósforo também

constituem-se num mecanismo de remoçäo.

Prystay & Lo (1998), em um estudo de wetland para tÍatamento de efluentes de estufa,

observaram que em um pré-tratamento da água, remoção de mais de 90% do fosfato é possível,

mantendo-se o pH entre 8,5 e 9. O pH pode ser aumentado naturalmente através do cresc¡mento de

algas, ou artific¡almente, adicionando-se uma base, como NaOH.

2.5.3. Meta¡s

Diversos metais são micronutrientes essenc¡a¡s em concentrações muito baixas (traços), mas

alguns deles ocorrem nos efluentes em concentraçóes que são tóxicas a organismos ma¡s sensíveis.

Para alguns metais, transformaçóes bioguímicas podem levar à biomagnificação, que é o acúmulo da

concentração em animais ao longo da cadeia alimentar.

Wetlands podem remover elementos traços pelos seguintes mecernismos: l¡gando-os ao solo,

sedimentos, particulados e solúveis oçânicos; precipitando-os como sa¡s insolúveis, principalmente

sulfetos e oxihidróxicos; e serem retirados pelas plantas, incluindo algas e por bactérias. Há poucas

remoçðes por gases, exceto de mercúr¡o e selênio (Kadlec & Knight 1996).

2- 5. 4. M icroorganismos patogê n icos

Os patógenos d¡v¡dem-se, de acordo com sues funções, em cinco grupos: vírus, bactérias,

fungos, protozoários e helmintos. Eles vivem às custas de seus hospedeiros, dos quais dependem

também para sua reprodução. A quant¡dade natural de bactérias é geralmente baixa, podendo var¡ar

de acordo com a sazonalidade da população de animais em wetlands naturais, onde portanto o

background dos patógenos nunca será igual a zero (Kadlec & Knight 1996).

Em wetlands, a remoção de patógenos ocorre principalmente por sedimentação e filtração

durante e passagem da água dentro do sistema, e ainda pela morte dos microorganismos. Såo

importantes ainda a radiação ultra violeta e a excreção de antibióticos das raízes das macrofitas (Brix

1993). Gerba ef a/. (1999), em um estudo ut¡lizando um de sistemas de weflands em série,
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ver¡f¡caram maior remoção de parasitas em uma wetland com monocultura (Lemna gibba) e maior

remoção de vírus e bactérias em wetland de'fluxo subsuperficial que em wetland de fluxo superficial,

ambas utilizando várias espécies de plantas (Typha domingenisis, Scrþus olneyi, Salix nigra e

Populus fremontii, mais Eichhomra crass/þes na wetland de fluxo superficial). Estes autores sugerem

uma combinação de sistemas de fluxo subsuperficial de monocultura e multi-cultura para uma

redução mais efetiva de microorganismos patogên¡cos.

2.5.5. Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

A demanda bioquímica de oxigênio (DBO) é uma medida do consumo de oxigênio pelos

microorganismos na oxidação da matéria orgânica. As wetlands removem DBO basicamente através

da degradação m¡crob¡ana nas zonas aeróbias e anaeróbias e pela sedimentação da matér¡a

orgân¡ca (Br¡x 1993). Porém, o uso desse paråmetro para realizaçáo de projetos de wetlands de

tratamento é muito complicado, devido ao fato de que a natureza das substâncias orgânicas

causadoras de DBO são pouco conhecidas e mudam continuamente com o tempo. Por exemplo, se

as substånciâs que formam DBO såo facilmente adsorvidas e/ou filtradas, elas podem ser remov¡des

por esses mecanismos, em oposição à conversäo bacteriana (Tchobanoglous, 1993).

2.5.6. Sófdos Suspensos (SS/

Sólidos em suspensão (SS) em wetlands säo removidos bas¡camente por sed¡mentação e

filtração. Aconselha-se um pré-tratamento mecânico, através de uma bareira de tela, um tanque de

sedimentaçåo ou um tanque sépt¡co (Br¡x 1993). Esses processos ocorrem devido à baixa veloc¡dade

da água, comum dentro do sistema, em conjunto com a vegetação ou cascalhos no substrato. É

praticamente impossível fazer uma amostragem representat¡va no interior da wetland para SS, por

causa dos distúrbios na água, que podem gerar erros de uma ou duas ordens de magnitude (Kadlec

& Knight 1996).

Em wetlands de fluxo supedicial, há uma grande possibilidade de caminhos a serem seguidos

pelos SS (Figura 2.12). O lento mov¡mento da água, combinado com a profundidade, proporciona

tempo para a decantaçäo dos SS. Alguma ressuspensão desse material pode ocorrer devido a

turbulências causadas pelo vento, bioturbaçäo e liberação de gases.

Os pr¡nc¡pais mecan¡smos de fiftração incluem: depos¡ção por inércia ou impactos das

partículas que se movem ráp¡do o bastante para col¡direm com os caules das plantas, antes que

sejam levadas pelas conentes d'água; ¡nterceptação do fluxo, onde as partículas que se movem com

a água e escapam das colisöes são imobilizadas ao roçarem os caules; deposição por difusäo, onde

processos randômicos de micro-escala (movimento browniano) ou de macro-escala (bioturbação)

movem as partículas para o fundo da wetland (Kadlec & Knight 1996).
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Figura 2.12 - Armazenamento e transferência dos SST em wetlands (Kadleck & Knight 1996).

A própria wetland produz SS, como por exemplo, pelo crescimento de algas e pela morte de

organismos. Estes sólidos são geralmente orgânicos, resultando em um elto conteúdo de carbono e

numa alta proporçäo de sólidos suspensos voláteis. Estes processos são extremamente importantes

em wetlands ricas em nutrientes. A quantificação desses sedimentos é prat¡camente impossível, mas

sua identificação é importante, devido à sua contribuição ao background de SS totais, que nunca

será igual azero (Kadlec & Knight 1996).

Reaçöes químicas também podem produzir sedimentos em wetlands. Alguns dos mais

importantes são oxihidróxidos de ferro, carbonato de cálcio e sulfetos metálicos bivalentes. Os

hidróxidos formam flocos com a possibilidade de co-precipitar. Como as condições químicas, pH e

redox podem mudar em wetlands, esses e outros compostos podem sofrer dissolução e serem

removidos dos sedimentos (Kadlec & Knight 1996).

Em wetlands de fluxo subsuperficial, o assentamento das partículas ocorre em microporos

estagnantes, que são aqueles muito pequenos para a passagem das partículas ou de alguma

maneira bloqueados,. ou filtrados pela constrição (Figura 2.13).

As partículas em suspensão podem também impingir-se sobre os grânulos e colarem-se a

estes como o resultado de forças de adesão inter-partículas. Esses processos físicos são chamados

de filtração granular do meio. A criação de novas partículas pode ocorrer pelos mesmos mecanismos

das wetlands de fluxo superÍicial.

A ressuspensão dessas partículas pode ocorrer pela lavagem posterior dos poros ou

biofilmes, causada pela ocorrência de um fluxo mais intenso que o normal, por exemplo (Kadlec &

Knight 1996).
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Figura 2.13 - Particulas em ambientes de fluxo subsuperficial (Kadlec & Knight 1996).

2.6. Wetlands para o Tratamento de Agua Subterrânea

Poucos trabalhos descrevem a utilização de wetlands para o tratamento da água subterrânea.

Um grande obstáculo na criação desses sistemas para o tratamento de aqüÍferos é manter o nível

d'água dentro do limite apropriado, obstáculo esse muitas vezes devido à pouca informação sobre a

água subterrânea, fonte alimentadora de do sistema (Whittecar & Daniels 1999).

Hensel & Miller (1991) verificaram que uma wetland construída pode capturar água

subterrânea por um lado e infiltrá-la por outro, com uma baixa condutividade hidráulica na base.

Baker (1994) propôs o uso de wetlands construídas para o tratamento de aqüÍferos

contaminados por nitrato através do bombeamento da água para o seu interior. O nitrato apresenta

alta mobilidade em solos, portanto migraria facilmente para a wetland. Uma recarga posterior deve

ser induzida na saída do sistema, por meio de pontos de percolação. Como a água subtenånea

normalmente näo possui carbono suficiente para alimentar a denitrificação, este deve vir da própria

wetland. A remoção de patógenos e carbono orgânico dissolvido ocorre na zona vadoza (Baker

19e8).

Oecomposlçåo das
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2.7. Modelagem Matemática

2.7.1 . Conceitos básicos

A modelagem matemática é atualmente a melhor ferramenta para a previsäo dê cenários

distintos, bem como o entendimento dinâmico de sistemas complexos. O modelo matemático tenta

representar o comportamento da água subterânea através da solução de equações matemáticas

que regem os processos atuantes (Freeze & Cherry 1979).

Dentre outras possibilidades, a modelagem matemática pode ser aplicada para testar a
possibilidade de empregar-se um sistema do tipo weflard na remoção de contaminantes de aqüíferos

Iivres rasos. Para tanto, neste trabalho, utilizou-se um programa de fluxo de água subterrånea

denominado VISUAL MODFLOW, da Waterloo Hydrogeologic lnc. (Guiguer & F¡anz 1996). Este

programa permite, dentre muitas possibilidades, avaliar as d¡reçöes preferenc¡ais de caminhamento

da pluma contaminante e avaliar alternativas de contenção e/ou remediaçäo das áreas

contaminadas.

A equação de água subterrânea relacionada a esses modelos deriva da combinação da

equação de balanço de água (5) com a lei de Darcy (equações 6 a 8) (Cleary 1989, Anderson &

Woessner 1992):

%.y.%=-s,!+w (s)
öt ôv dz dt

__ ôh
Q"=-K, 

ô̂1

-. ôh
4, = -K, ^' 'oy

.. ôhq" = -K"-" 'ôz

resultando na equação fundamental de fluxo de água subterrânea:

Onde: h = carga potenciométrica [L]

Ko, K' e K,, = condutividade hidrául¡ca para as coordenadas x, y, z, respect¡vamente [Lfi
Ss = coeficiente de armazenamento específico [1/L]

(6)

(7)

(8)

*?-x). &? "x). *(."q)*wQ' t' "''r) =' "* (e)
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t = tempo [ïl
W = fontes ou sumidouros de água ¡L3/TL3¡

O método numérico utilizado neste trabalho foi o de diferenças finitas, que é representado por

um ponto (Figura 2.14) (Cleary 19S9). Apesarde apresentar um ajuste grosseiro ao formato da área

modelada, por ter a grade ou malha do modelo definida por linhas e colunas, este método é

atualmente o mais empregado para a simulação de fluxo de água subterrânea, devido à facilidade de

entrada de dados e análise dos resultados do modelo matemático (lritani 1998). Este método divide-

se em modelo de diferenças finitas centradas no bloco, quando o posicionamento do dado é o centro

da célula ou bloco (Figura 2.14 b), e modelo de diferenças finitas centradas na malha, quando o dado

posiciona-se na interseção das linhas e colunas da grade do modelo (Figura 2.14 c).

AQÜ¡FERO

Ø

rz
z
o
=

SISTEMA
HIDROGEOLÓCICO
REAL

l¡lz
r(

HE
É.Y)

8E
¿rtOq

f
(9

Ø'1
MALHA DE DIFERENçAS
FINITAS CENTRADAS
NO BLOCO

t¡Jz
uÉ
OÉ
clu
8E
2ø
ôq

fo

Ánen DE rNFLUÊNcrA
AO REDOR DO NÓ

MALHA DE
DTFERENçAS FtNtTAS
CENTRADAS NO NO

a a a a ¡*

a a a a a

a a a a a

a a a a a

a a a a a

Figura 2.14 - Representaçåo da malha de diferenças finitas centradas no bloco e centradas no nó (Modificada

de Anderson & Woessner 1992).
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2.7.2. Escolha do aplicativo matemático

A escolha do aplicativo numérico utilizado foi para verificar a viabilidade de apl¡cação da

modelagem matemática tridimensional na simulação de sistema do lipo wetland para a captura de

plumas contam¡nantes de aqüÍferos livres rasos. Dentre os vários aplicativos ex¡stentes no mercado,

util¡zou-se neste trabalho o soñware VISUAL MODFLOW (Guiguer & Franz 1996), desenvolvido pela

U. S. Geological Survey. Este soñware divide-se em vários módulos, dos qua¡s três foram aplicados

nos modelos desenvolv¡dos: MODFLOW (McDonald & Harbaugh 1988); MODPATH (Pollock 1989) e

ZONE BUDGET (ZBUD) (Hañaugh 1990).

O MOFLOW permite simulações no estado estacionário (sfeady sfafe) ou trans¡ente, além de

cond¡ções heterogêneas e anisotrópicas para múltiplas camadas. No primeiro caso, ele avalia os

efeitos da condutividade hidráulica, da recarga e da evaporação da área quanto ao comportamento

das linhas de fluxo. Ele real¡za modelagem matemática tridimensional de fluxo da água subterânea

por meio do método de diferenças finitas centradas no bloco, que é, matematicamente, de mais fácil

manipulação e resoluçäo (Anderson & Woessner 1992).

Quanto às condiçöes de contorno, o programa contempla os tipos:

o Dirichlet (tipo 1) - que representa uma fronte¡ra com uma carga hidráulica especificada, que pode

ser constante (um lago, por exemplo) ou função do tempo e do espaço (como um rio) (Cleary

1989);

. Neuman (tipo 2) - que se refere a um fluxo de água subterrânea especificado, assinalado na

fronte¡ra do modelo. A forma ma¡s freqüente é a de fluxo igual a zero, que representa divisores de

água subterrânea ou zonas impermeáveis. No MODFLOW, a recarga também é cons¡derada um

fluxo, e pose ser especificada diretamente na primeira camada do modelo; e

. Cauchy (tipo 3) - onde o fluxo depende da carga h¡drául¡ca e é a diferença entre uma carga

hidráulica espec¡ficada e uma calculada pelo modelo (Anderson & Woessner 1992). Este tipo de

condição de contorno é muito utilizado para definir a drenança de um corpo de água superficial.

Além de condicionar as fronteiras de um modelo, estes t¡pos de contornos podem ser

aplicados em pequenas áreas no interior do modelo, como por exemplo, na simulaçåo de lagos,

barragens e rios.

O programa MODPATH (Pollock 1989) é um pós-processador do modelo de fluxo de água

subtenânea. Ele calcula o caminhamento de pârtículas tr¡dimens¡onais advindas de um modelo de

fluxo obtido pelo MODFLOW. O MODPATH pode computar a trajetória das l¡nhas de fluxo em tÉs
dimensöes e a posição das partículas num tempo específico.

O MODPATH usa uma abordagem semi-analítica para calcular a trajetória das partículas. O

método supöe gue cada componente d¡recional da velocidade varia linearmente com o tamanho da

malha em sua própria direção de coordenadas. Essa suposição proporciona uma expressão analítica

obtida pela descrição do caminho do fluxo na malha. Dada uma pos¡ção ¡n¡c¡al de uma partícula em

qualquer lugar da célula, as coordenadas de qualquer outro ponto através de sua trajetória dentro da

célula e o tempo de viagem entre eles podem ser computados (Guiguer & Franz 1996).
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A utilização da técnica de caminhamento de partículas pode ser muito útil na determinação

das direçöes preferenciais de uma pluma contam¡nante.

O ZONE BUDGET (ZBUD) calcula balanços hídricos sub-regionais utilizando as simulações

do MODFLOW tanto em estado transiente quanto estacionário. O ZBUD calcula o balanço de água,

célula por célula, através da tabulação dos dados produzidos pelo MODFLOW. Pode-se especificar

sub-regiões para cada balanço a ser calculado (Guiguer & Franz 1996).

O Visual MODFLOW é um pré e pós-processador para o MODFLOW e MODPATH,

permitindo a entrada dos dados e visualizaçåo dos resultados obt¡dos na forma gráfica, fac¡litando a

construção e definiçäo do modelo matemático. Este programa lê os dados de entrada colocados

graficamente e os traduz para o formato ASCII exigido pelo MODFLOW e pelo MODPATH. Quanto

aos resultados, o Visual MODFLOW segue o caminho inverso, lendo os arquivos em ASCII gerados

pelo MODFLOW e MODPATH e transformando-os em gráficos e mapas, fac¡litando desta forma a

sua visualização.

2.7.3. Elementos bás¡cos do modelo matemático

Alguns dos elementos básicos para a definição de um modelo matemát¡co säo:

. Definição da malha do modelo;

. Delimitação das condições de contomo externas e internas;

. lntrodução das condições iniciais.

A malha ou grade do modelo é desenhada por linhas, colunas e camadas, as quais definem o

conjunto de células nas quais serão inser¡das as condições de contorno e onde serão calculadas as

cargas hidráulicas e a velocidade da água subterrânea. O MODFLOW permite um espaçamento

irregular para a malha nos eixos x, y e z. Além d¡sso, a grade pode ser refinada de modo a aumentar

a def¡n¡ção e prec¡são dos cálculos numa área de ma¡or ¡nteresse (F¡gura 2.15).

Após a discretizaçâo da malha, é necessário definir as propriedades como condutividades

h¡drául¡cas de cada unidade para os três e¡xos de coordenadas (Kx, Ky e lÇ), além dos paråmetros de

armazenamento específico (S"), Sr, n"¡ e n).

O MODFLOW apresenta as seguintes opçöes como condiçöes de contorno: carga hidráulica

constante, fronteira de carga hidráulica genérica, rio, dreno, parede impermeável, recarga,

evapotranspiraçåo - todas essas variáveis no tempo - e fluxo zero, def¡n¡do no modelo como células

inativas, utilizados, por exemplo, para assinalar divisores de água ou barreiras impermeáveis.
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Figura 2.15 - Exemplo de grades horizontal (grid) e vertical (layer) definidas pelo usuário no VISUAL

MODFLOW.

Os módulos rio, dreno e fronteira de carga hidráulica espec¡ficada utilizam a condutânc¡a

(McDonald & Harbaugh 1988), que é a resistência do material na base do rio ou dreno, que dificulta

ou facilita a entrada ou saída de água para o modelo. A condutância de é calculada pela fórmula:

c =( K'.w,Ll 
,''0,\M )

Onde: K'= condutividade hidráulica do materialda base do rio [L/ÏJ;

W = largura do rio [L]

L = comprimento da celula [L]

M = espessura do material na base do rio [L]

As condições iniciais são necessárias para que o programa resolva as equações de fluxo de

água subterrânea. É necessário haver pelo menos um nó com carge hidráulica conhecida, a partir do

qual o programa calcula para o restante da área. É bastante comum a inserção de uma carga

hidráulica média estimada para todo o modelo, pois o valor real para todas as células nem sempre é

conhecido (lritani 1 998).

2.7.4. Modelagem matemática para wetlands

A maioria dos trabalhos de modelagem matemática relacionada a wetlands enfoca os

sistemas naturais. Alguns autores (Bradley 1996, Restrepo et al 1998) utilizaram o programa

MODFLOW (McDonald & Harbaugh 1988) em seus trabalhos, que consistiam em verificar a variaçäo

dos níveis d'água dentro das wetlands ao longo do tempo, ou seja, o hidroperíodo.
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3. RESULTADOS DA MODELAGEM MATEMÁTICA

3.1. Descrição dos modelos

Wetlands artificiais têm sido largamente empregadas na remediação de águas superficiais

contaminadas. A água é comumente bombeada para dentro de um lago, onde o ambiente químico

gerado, juntamente com plantas aquáticas comuns para esses sistemas, promove a remoçåo dos

contaminantes principalmente por processos de transformação química e adsorsão.

Devido ao seu baixo custo de operaçåo e à fac¡lidade de sua implantação, a hipótese de

utilização de s¡stemas de wetlands artificiais no tratamento de água subterrânea, princ¡palmente em

áreas habitadas por população de baixa renda, que eventualmente utiliza fossas negras e sépt¡cas

para eliminação do seu esgoto, insinua-se como uma alternativa interessante, ainda não

devidamente estudada.

Alguns autores utilizaram a modelagem matemática na verificação da interação de wetlands

naturais e artificiais com a água subterrânea (Hensel & Miller 1991, Bradley 1996, Restrepo ef a/.

1998). Neste trabalho testou-se a poss¡bil¡dade de empregarem -se wetlands construídas na remoçáo

de contam¡nantes de aqüiferos rasos livres, através da criaçåo de diferentes modelos numéricos.

A equaçåo de água subterrånea relacionada a cada um dos modelos foi resolvida com o uso

do programa computacional VISUAL MODFLOW da Waterloo Hydrogeologic lnc. (Guiguer & Franz,

1996), para um regime estac¡onário de fluxo, obtendo-se assim a distribuição de cargas e respectivo

fluxo de água subterrånea na região modelada.

Foram produzidos quatro modelos d¡stintos - M1, M2, M3 e M4 - que simulam a porção R de

um aqüifero, cujas d¡mensöes, nas coordenadas X (largura), y (comprimento) e Z (profundidade) e
os números de linhas, colunas e camadas matemáticas (/ayers) estão descritos na Tabela 3.1 e
representados nas Figuras 3.1 e 3.2.

Tabela 3.1 - Características geométricas da porção P do aqüifero para cada modelo.

Modelo
Dimensões de P

Linhas Colunas Camadas
x (m) Y (m) z(m')

M1 30 100 20 a21 100 30 22
M2 30 100 20 a21 100 30 22
M3 30 100 2O a21 100 30 22
M4 50 f00 20 a22 100 50 't7

sAN r OS, J. G. 2001
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Figura 3.1 - Caracterfsticas geométricas da porção R dos modelos M1, M2 e M3 (A - vista em planta, B - perfil
A-A').

A
(B)
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Figura 3.2 - Características geométricas da porçåo R do modelo M4 (A - vista em planta, B - perfil A-A').
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As posiçöes das camadas foram escolh¡das de modo a permitir a "construção" das weúlands

nos modelos. Como se tratam de camadas matemát¡cas e nåo geológicas, uma vez que o aqüífero

foi considerado homogêneo, a escolha de um número grande destes /ayers visou apenas aumentar a

precisão dos resultados. Quanto mais camadas, maior a precisão, porém, um número muito grande

de camadas oneraria muito o tempo de processamento.

Através da anál¡se destes modelos foi possível verificar a eficiência de cada geometr¡a na

captura da água subterrânea e sua permanênc¡a dentro da wetland construída. Esta eficiência pôde

ser medida principalmente através dos fatores:

. ttrånsito - o tempo que a água permanece no interior do sistema (dias);

. P*prr," - a maior profundidade que um tubo de fluxo que penetra o sistema pode atingir antes de

ser capturado (m);

. Lcapru,a - a largura horizontal das linhas de fluxo que são capturadas pela wetland (m): e

. Qd,"no - o volume de água que deixa a cavidade após ter permanecido nela por um intervalo de

tempo e representa também a quantidade de água tratada pela wetland quando o tempo de

trånsito é adequado (m3/dia).

Os resultados foram obtidos com a inserção de partículas nas aberturas permeáveis das

cavidades e pelo balanço de massa calculado pelo módulo ZBUD do VISUAL MODFLOW. As

partículas caminham por advecção e agem como traçadores do fluxo de água subterrånea, sendo

possível, através das suas trajetórias, determinar a geometria dos tubos de fluxo.

Devido às limitaçöes do programa, que não permite que a água atravesse um espaço vazio

representando a cavidade da wetland, o interior de cada canal foi admitido como uma região de

condutividade hidráulica de I m/s e porosidade de 0,95 (Kadlec & Kn¡ght 1996). Já ao material do

volume R (aqüffero), tomado como homogêneo e isotrópico quanto ås propriedades hidráulicas,

foram associados a porosidade 0,15 e uma condutividade Kr"n"no.

Na região de saída da água da cavidade estabeleceu-se um dreno D de altâ condutância

(1000 m'zld¡a), a uma altura H em relação à base de P, escolhida de modo a manter uma coluna

d'água (Ha"no) entre 0,3 m e I m no interior da cavidade.

Ao fundo e às paredes de cada canal foi associada uma baixa condutividade hidráulica (1 x
10-10 m/s), exceto em uma pequena janela J de 1O m de largura, para condicionar o trajeto da água

dentro da cavidade. O modelo M1 (Figura 3.3) foi construfdo de acordo com as características gerais

para wetlands de fluxo superficial descritas no item 2.3 desta dissertaçäo. Nos modelos M2 e M3,

que são uma variação de M1, construiu-se uma barreira em forma de cone (Figuras 3.4 e 3.S) para

aumentar a abertura J. Uma barreira impermeável também foi inserida imediatamente abaixo da

janela J, estendendo-se alé 2 e 4 m de profundidade além do fundo do canal escavado. O objetivo

dessa inclusão foi testar a influênc¡a dessas barre¡ras no aumento da eficiência da cavidade em

capturar água subtenânea.
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No modelo M4 (Figura 3.6) procurou-se s¡mular um sistema integrado de weflands, que é

considerado mais efetivo no tratamento de águas contaminadas por mais de um composto

(Tchobanoglous 1993). Construiu-se um sistema similar àquele encontrado no PET-EG, porém as

dimensões de M4 foram resultado da busca por um Qor"no )10 ms/dia e tmns¡ro êntre 10 e 15 dias.

As características hidráulicas e geométricas dos modelos, em regime estacionário de cargas,

estão sumariadas na Tabela 3.2.

J - abertura permeável de 10 m de largura, para permitir a entrada dâ água subterrânea na wefrand

Para cada um dos modelos foram empregadas combinaçöes d¡st¡ntas dos paråmetros Kr",,"no

e H¿"no, descritas no Anexo l. Os valores de condutividade utilizados variam de material siltoso (l x
10-6 m/s) a arenoso (1 x 10-s m/s) (Freeze & Cherry 1979). No MODFLOW a altura do dreno se refere

à sua elevação em relação à base do aqüífero. Para os modelos, as alturas dos drenos foram

escolhidas de modo a manter uma coluna d'água entre 0,3 e 1 m no interior da wetland, condição

necessária para manter as plantas ali existentes

:

JC-
;

i
i

'
I

Tabela 3.2 - Características geométricas e hidráulicas dos modelos criados.

Modelo
Iipo de wetland

simulada
Forma geométrica Dimensöes

(m)

K canal
escevedo

(m/s)

MI SFS Semelhante a um n 100x3 1

M2 SFS
Semelhante a um lì, com barreirâ horizontal em
forma de cone na janela (4 e barreira vert¡cal de 2
m de orofundidade loqo abaixo de J.

100x3 1

M3 SFS
Semelhante a um fì, com barreira horizontal em
forma de cone na janela (4 e barreira vertical de 4
m de orofundidade looo abâixo de J.

100x3 1

M4 SFS + SFSS

FS - semelhante a um M, com barreira vertical de
1 m de profundidade logo abaixo da janela J 280x4 1

Retangulares, dispostos em paralelo 17 x6 I x 10'" (base)

5 x 10' ltooo)
de

SANTOS, J. G. 2OO1
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Condições de contorno

I c.rgr constante

t Parede impermeável

f Dreno

tr Partículas

J Janela permeávelpara
entrada da água subterrånea

I CanalAberto

Figura 3.3 - Geometria de características hidráulicas do modelo M1 (A - vista em planta, B - perfil A -
A',C-perfilB-B').

(B)

SANTOS, J. G. 2OO1
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Gondiçöes de contorno

I C"rgr constante

I Parede/þarreira impermeável

n Dreno

O Partículas

J Janela permeávelpara
entrada da água subterrånea

I CanalAberto

Figura 3.4 - Geometria de caraderísticas hidráulicas do modelo M2 (A - vis{a em planta, B - perfil A - A',
C-perfil B-B).
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Condiçöes de contorno
I Crtg" constante

I PareOe ioa¡¡eira impermeável

tr Dreno

E Partículas

J Janela permeávelpara
entrada da água subterrânea

t CanalAberto

Figura 3.5 - Geometria de características hidráulicas do modelo M3 (A - vista em planta, B - perfil A -
A',C-perfilB-B').
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Condiçöes de contorno
I crrg" constante

I Parede/barreira impermeável

I Dr"no

E Partículas

J Janela permeávelpara
entrada da água subterrånea

! Canalaberto

Figura 3.6 - Geometda de carac{erísticas hidráulicas do modelo M4 (A - vista em planta com a base
do canal de fluxo subsuperficial, B vista em planta com o topo do canal de fluxo subsuperficial, G
-perfil A - A', D - perfil B - B').

SANTOS, J, G.2OO1
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Tabela 3.3 - Porcentagem Qd,.no em relação âo Qcdrada para os modelos M1, M2 e M3.

iËo ft- lpm Q?õm q'llm 0Ðm
|frn(ffit tB6 l.B6 l.E6 rtß IFG l.É6 ,|.E'4 l.Éß rEc rE6 tEot rEa rEo tEG tEot r.Êß

MI

Crqa O*(n?da) ql4 q54 52s 43 q15 1,48 15,5 't't7 q'v r,68 €s 'r77 op z'tB a9 ts)

O,*(n?da) w a2 ut wt qe 4n ut &tg q48 848 848 844 qæ q1 8m 8S)
qrñ's00 1,6 qÊ4 qe q¡ß 177 1F IF 1,3 eæ r,s 1,9 z@ zn ?'S a,sa ?4

drcgup Q,*(nf/da) gR 'tzl 5S 4ip q8a 2.15 188 118 083 ?-6 t75 1ß q88 zú zt7 f91

q*(nllda) q84 66 æ 8ß 9æ 61 8A we 9S 8ô2 w w qs 6,4 æ w
at'¿aøCI0 7,Q 1,41 qæ qp E29 2Ð 1F 1Ð E,S 272 zg 210 qE $e 25 zË

iiP

Crqa qh(rfflda) q16 q74 72 ?7 qls 1,æ 1q8 1æ q17 1ft 172 1æ o21 219 47 'ti6

q*(nida) q4l 4,1 w @ a6 8t6 86 w a4 47 86 8f8 q52 849 æ 86
a'Ja'¡¡(90 1Ð q88 aË qæ 171 1p 1S 1,S zot 210 zæ 2.12 ztB 258 z4 zcB

drqryt o*(r?da) qæ 1,53 g(Þ 717 qæ zÊ 1q4 1T q84 2þ 't79 lÐ q88 ?6 4,4 1æ

o.*(Íüda) qæ 815 a1 ffi 98ø q0 aÌ 8(6 q88 q1 848 w 99r 64 861 un
ql./qÉ00 774 lFr 1,6 qæ ær ß rp4 1,Ð qs 274 211 213 s88 131 2p z't3

Âß

drqa qh-(ÍflÖ qß qe 910 q7 q11 f,s 4,5 179 OB 1'S €5 217 op I,S 19,5 A7

O*(n?da) q4l 810 8ì &t q38 a2 w 8418 q¡5 44 æ. æE g€ 849 843 ffi
atÅ'¡¡(10 ?14 1,10 1,@ I,t8 131 2p zß 2-12 zn ?ã z't zs 271 2ã ?.31 2,S

dægzga
q*ûrilra) qõ 1,æ q81 74þ g6 z4 17þ 15 gB4 2¿ß 199 '1S qs ?s 22 u
AH(rrilda) 981 64 ffi 8Si9 96 69 æ w qe qe w 84tÐ qs €62 8€ w

al'&r00 7F 1g 1,17 qp q@ zgt 211 1.q) E51 2Ë ?3 28 q(E 3,o zæ z4t

l)i ssertacão de Mestrado IGc-T ISP

3.2. Confiabilidade dos resultados

Como os modelos simulados não foram calibrados, por serem hipotéticos, tomou-se o

cuidado de observar a porcentagem de discrepância entre o volume de água que entrava (Qcntra¿a) ê

o que sâíâ (Qeaiaa) da porção R do aqr.¡ífero. Os valores resultantes foram todos inferiores a 0,51olo

(Anexo l), inferindo maior confiabilidade aos resultados.

Pode-se perceber, de acordo com os resultados expressos na Tabela 3.3 e nos gráficos da

Figura 3.7, que o volume de água que entra em R não se altera nas situaçöes sem recarga e com

recarga. Já o volume de água drenado pelas wetlands é cerca de 5 a 9% maior para as simulações

comrecarga,quandoacondutividadeéde1x1O€m/s.AvariaÉodeQ¿r.noêQentrad¡épraticamente

idênticaparaosmodelosMl,M2eM3.EsónãoélinearnoscasosdeH¿,"no=lmenasituaçãode
recarga para condutividade de 1 x 10-6 m/s.

A porcentagem de Q¿r"nJQ"*¿¡ pêffrìârìoce prat¡camente a mesma, na ordem de 1 a 2o/o,

quando se trata de meios de alta condutividade hidráulica (1 x 1O-3 m/s¡, quer ut¡lize-se ou não de

recarga. Nos casos intermediários de condutividade (1 x 10-s e 1 x 104 m/s), a diferença entre as

simulações sem recarga e com recarga não chegam a ser de 1o/o nos três modelos.

Os modelos M1, M2 e M3 tiveram um tempo de processamento de cerca de 1 minuto para

todas as simulações. M4 demorava cerca de 5 minutos para ser processado, utilizando-se um

processador Celeron 400M Hz.

qrEÞ-\áèfuuffi qûú- !á cbfurå q"eerfa ra pþ Rò aifido

SANTOS, J. G.2OO1
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.g
!
t

o
o
N

10000

1000

100

10

1

0

1,E-06 t,E-05 I,E-04 f,E-03

+Odreno (s/ recaroa)

1.E-06 l.E-05 f.E-0,1 l.E-03 t.E-06 t.E-05 t.E-0,r t.E-03

- Qonlradå (s/ r6caror) Odrono (c/ rocrrgr)

1,E-08 I,E-05 t,E-o¡l I,E-0

x Oontroda (c/ rocsrgs)

Mod.lo M2

Hd¡erc = 1,00 D Hd¡m = 0,50 n

t
!

E

o
o

I{
x
a

10000

i 000

t00

l0

I

o

I,E-08 1,E-05 I,E-0,1 l,E-03 l.E-00 l.E-05 I,E-04 I,E-03 l,E-00 I,E-05 l,E-o¡l l.E-03

Kt.r..no (mr3l

I,E-00 l.E-05 l.E-0¡l l,E-03
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+Odr6no (s/recðrgá) I Qênt'ãda (s/ræa¡gâ) 
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Figura 3.7 -Yazôes (Q) do dreno e de entrada no aquífero em relação ao K do teneno para os modelos M1,
M2 e M3.

SANTOS, J. G.2OO1
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3.3. Resultados das simulações matemáticas

Para os modelos M1, M2 e M3 descritos no item 4.1, as s¡mulações foram divididas em do¡s
grupos: sem recarga e com recarga de 250 mm/ano. O modelo M4, também descrito no item 3.1, foi
simulado sem recarga. Os resultados obtidos através de cada simulação encontram-se tabelados no
Anexo l, sendo alguns deles ilustrados nas Figuras 3.8 a 3.11.

O objetivo das simulações realizadas foi verificar a eficiência de uma wetland construída para

a captura e tratamento de uma pluma contaminante em um aqüífero raso (nível d'água a 2 m de
profundidade). Esta eficiência foi medida através da análise de parâmetros como profundidade e

largura da pluma, tempo de residência da água dentro do canal escavado, volume de água tratado e
área da wetland.

Largura, profundidade da pluma e tempo de residência foram medidos através do

caminhamento de partículas colocadas na janela permeável do canal e processadas pelo módulo

MODPATH. Devido à posição das partículas, suas trajetórias foram simuladas para frente (forwa@ e
para trás (baclcward). Foram verificados os tempos mínimo e máximo de permanência da água
dentro dawetland.

O volume de água tratado, obtldo através do balanço de massas realizado pelo módulo
ZBUD, conespondeu å quantidade de água que passou pelos drenos posicionados nas saídas dos
canais. As alturas dos drenos variaram de modo a manter colunas d'água de 1 m, 0,75 m, 0,5 m e
0,3 m dentro do canaldos modelos M1, M2 e M3 e 0,9 m no modelo M4.

Para cada altura de dreno foram realizadas simulações variando-se a condutividade hidráulica

doaqüíferoquecircundaawetlandemlxl0€m/s, 1x10-sm/s, 1x10{m/se1x10€m/s.

00rcünüÍl
E¡carlb.

azlr
l¡
ls
Eto
lr¿
It¡
Ir¡

frilh¡tr í¡dûl
Ùlío

Figura 3.8 - Exemplo de resultado para o modelo Ml.

SANTOS, J. G, 2OO1
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Figura 3.9 - Exemplo de resultado para o modelo M2.

_ 
_ - t\

---I.
Carga coosbdo

Sup€rfds pobndomóüica

Paredelbsrsis

0rôîo

Dinçåo do fuo das

Figura 3.10 - Exemplo de resultado para o modelo M3.
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lo
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Crrpcoorhilr

Pr¡dc lnnotnpåvrl

Dnno

Figura 3.11 - Exemplo de resultado para o modelo M4.

3.3.1. Volume de água tntada x tempo de residência

A eficiência de uma wetland construída para o tratamento de águas contaminadas depende,

entre outros fatores, do tempo de residênc¡a da água dentro do sistema. Este tempo é controlado

pelo gradiente topográfico do terreno, nível da água dentro do canal, área e geometria, entre outros

aspectos.

O volume de água drenado (Qa,.no) e o tempo de permanência (ou trânsito) das partículas

dentro do canal (Çan"ø) são inversamente proporcionais e fortemente controlados pela condutividade

hidráulica da região (Kt",,"no), conforme ilustrado nas Figuras 3.12 e 3.13. Estas relaçöes foram

também avaliadas de acordo com as quatro alturas do dreno dentro do canal escavado. As curvas

dos resultados de volume drenado e tempo máximo de trânsito como funções da condutividade

hidráulica para diferentes H¿,"no indicam o modo como K¡"rr"no govema estes dois parâmetros.

Além da condutividade hidráulicâ, H¿¡.¡o também influencia Qd,.no ê tt ån"¡to, quanto menor a

coluna d'água dentro da wetland, menor o tempo de trânsito e maior o volume de água que passa

pelo dreno (Tabelas 3.4 e 3.5).

SANTOS, J. G,2OO1
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Modelo Ml
Sem recarga Com recarga

o6
!
o
Ê'i.!
ts
o

.5

1000

100

10

I

0,1

--a- HdÞno 1,æ m

* HdBno 0,75 m

¡ Hdpno 0,50 m

+Hd€no 0,30 m

I,E-06't,E-05 1,E-O4 1,E-03 1,E-06 I,E-05 1,E-04 1,8-03
Krurcno (rn/s)

Modelo M2

Sem recarga Com recarga

+l-ldreno 1,00 m

- l-ldreno 0,75 m

¡ l-breno 0,50 m

-+ lidreno 0,30 m

I,E{5 I,E-04 1,E8 1,ES t,E-05 1,E-04

Krcr¡cno (m/s)

Modelo M3

Sem recarga Gom recarga

+ Hdreno 1,00 m

* Hdrcno 0,75 m

¡ Hdruno 0,50 m

+ Hdrcno 0,30 m

I,E46 1,8{5 1,E{4 't,E{3 I,E46 1,E{rs 1,E{¡4 1,E{¡3

Ka*no (m/s)

Figura 3.12 - Gráficos dos resultados do tempo de trânsito das partículas para os modelos M1 (A), M2 (B) e M3
(c).
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Modelo M1

Sem recarga Com recarga

--.- l-Hreno 1,00 m

' l-ldr€no 0,75 m

¡ l-ldreno 0,50 m

+ Fldreno 0,30 m

1,E{4 1,E{3 1,E{6 t,E{5 I,E{4

K6¡¡nq (ny's)

Modelo M2

Sem recarga Com recarga

+l-Hreno 1,00 m

- l-ldreno 0,75 m

* Fldreno 0,50 m

+l-þreno 0,30 m

l,E-6 1.E-05 1.E-04 1,E-03 l,E-6 l,E-05 t,E-04 t,E-æ

K1¡¡¡".o (m/s)

Modelo M3

Sem recåfga Com recargå

+Hdreno 1,00 m

r Hdreno O,75 m

¡ Hdreno O,5O m

+Hdrêno 0,3O m

Figura 3.13 - Gráficos dos resultados do volume de água que passa pelo dreno para os modelos M1 (A), M2
(B) e M3 (c).
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'abela 3.4 -

Ho'"no

(m)

Modelo

M1 M2 M3

tr.¿"g,r" (dias) tønsito (dias) tt.ânsiro (d¡as)

Sem rec.aroe Com recaroa Sem recarga Com recarqa Sem rec.aroa Com recarqa

1,00

1x10"
'I x 105

1 x'l}a
1x10¡

421 a 600
74,7 a 97,O

6,90 a 10,5
< 1.00

122 a 17O

42,6 a 63,0
6,44 a 9,50
0,91 a 1.20

317 a 43O

50,2 a 65,5
5,O7 a 7,50

<1,00

72,0 a 12O

29,8 a 35,0
4,21 a 4,9O

< 1,00

351 a 452
36,2 a ,18,5

4,00 a 5,00
< 1.00

112 a 17O

28,1 a 48,O

3,82 a 5,80
< .1,00

o.75

1 x 10-
lxlO$
1x10{
1 x 103

'l4O a zos
17,2 a 23,O

1,73 a 2,4O
< 1.00

57,7 a ,O

'13,7 a 21,O

1,69 a 2,50
< 1,00

126 a 160

15,9 a 20,0

1,65 a 2,30
<1.00

58,0 a 92,0

13,0 a 19,7

1,62 a 2,40
< 1,00

115 a'172
14,9 a 19,0

1,5O a 2,2O
< I.00

5l,5 a 84,0
I 1,9 a lô,5
1,5O a 2,1O

< I,00

0,50

'l x 10-
1x10$
1x1Oa
'I x l0{

79,0 a 100

8,94 a 13,0
< 1,00
< I,00

29,5 a 46,5
7,26 a 1O,O

0,9'l a 1,30
< 1.00

82,5 a 100

8,53 a 11,0
< 1,00
< 1,00

28,O a 41,O

7,27 a 9,60
0,90 a 1,30

< '1,00

80,3 a 104

8,30 a 11,0
< 1,00
< 1,00

30,2 a 53,0

6,95 a 9,20
< 1,00
< 1,00

0,30

1 x 10'
1x10{
1x104
lx10¡

29,7 â 37,O

3,14 a 4,OO

< 1,00
< I,00

1 1,0 a 16,3

2,61 a 3,30
< I,00
< I,00

32,3 a 4O,0

3,15 a 4,00
< 1,00
< 1,00

11,1 a 15,5

2,64 a 3,50
< 1,00
< 1,00

32,2 a 46,0

3,08 a 4,30
< 1,00
< 1,00

1 l,0 a lô,3
2,57 a 3,50

< 1,00
< I,00

canal terreno
Trr*nsito = tempo de trâns¡to

âbela 3. ne vezâo drenedâ

Ho'no
(m)

l(êñEôo (m/s)

Modelo
M1 M2 M3

O¡^* lm"/dial Q¡-- lm"/dia) Q¿*- (m"/dia)

Sem recâro¿ Com recaroa Sem recaroa Com recarqa Sem recaroa Com recaroa

1,00

x 10"
x 1oé
x 1o{
x 103

o,14
0,54
5,25
43,0

0,73
1,21

5,90
41,O

0,16
o,74
7,22
57,7

0,76
1,53

9,09
71,7

0,18
o,92

9,10
98,7

0,76
1,60

9,81

74,2

0.75

x 10-
x 10{
x 1o'4

x 103

0,15
't,48

15,5
1't7

8,82
2,15
15,7
114

0,15
1,62
'15,8

't26

0,82
2,29
'16,4

127

0,11

1,93

20,5
178

8,85
2,44
17,8

135

0,50

x 10-
x 10{
x 10¡
x 103

o,17
1,68

16,9

177

0,83
2,35
't7,5

178

o,17
1.78

17,2

179

0,84
2,36
17,8

180

o,23
I,93
19,5

216

0,84
2,46
18,9

r93

0,30

x l0-
x 105
x lo'4
x 10{

u,¿5

2,18
21,9
190

u,ðö
2,87
21,7
191

o,21

2,'t9
20,7
176

0,88
2,86
21,4
180

0,23
I,93
19,5

216

0,90
2,93
22,2
204

= coluna d'água no inter¡or do canal terfeno

Qdrcno = vazåo do dreno.

Quanto às vazöes dos drenos, notou-se que os valoÍes determinados foram de 1,62 a 9,81

m3/d¡a considerando o ¡ntervalo de tempo de hånsito entre 3 e 20 dias (Tabela 3.4). De acordo com a

tabela, o melhor resultado entre os três modelos está relacionado ao M2, cuja vazão foi de 9,81

m3/dia,adotando-s€H6¡s¡e=lmecondut¡vidadede1x10-4m/s,etmnsiloretornouvaloresde4aS
d¡as.
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Os valores de tempo de trånsito determ¡nados foram comparados àqueles obtidos na

literatura (Stephenson 1980 in EPA 1988; Perdomo ef ar. 1999; Salat¡ 2000, comunicação pessoal).

De acordo com Stephenson (1980 rn EPA 1988) um tempo de trânsito entre 6-7 dias é considerado

ideal para o tratamento primár¡o e secundár¡o de efluentes. Estes valores, no entanto, segundo Salat¡

(2000, comunicação pessoal) podem variar entre 5 e 15 dias para o tratamento de nitrogênio.

Perdomo eú a/. (1999) utilizaram um tempo de residência de 25 dias, para uma vazäo de 237 m3!dia,

para um s¡stema de wetlands de fluxo superfic¡âl no Uruguai. Segundo estes autores, este tempo de

residência a¡nda é inferior àqueles comumente prat¡cados nas wetlands naquele pafs, cujos tempos

variam de 40 a 60 dias.

Na tentat¡va de se obter como resultado uma vazäo de dreno super¡or a 1O m3/dia, para um

tempo de trânsito entre l0 e 15 dias, foi construído o modelo M4, como descrito no item 3.1 . A
geometria do modelo foi ajustada com o objetivo de atingir um resultado satisfatório, que foi

alcançado uma vazäo de dreno igual a 16,28 mt/dia e um tempo de trâns¡to mínimo de 10 dias e
máximo de 12 dias, considerando uma coluna d'água de 0,9 m no interior do canal.

3.3-2- Dimensões das plumas captuÊdas

As profundidades de captura das partfculas (P".01u,¿) nos modelos M1, M2 e M3 variaram de

0,70 a 4,00 m nas simulações sem recarga e de 0,20 a 3,60 m com recarga (Tabela 3.6).

Os resultados ilustrados na Figura 3.14 mostraram que as profundidades de captura foram

maiorespâfttH6¡s¡e=0,3memenoresquandoH¿,uno=lmparaostnåsmodelos.Ad¡ferençanas
profundidades foi de 1,5 m considerando que houve recarga, para o modelo M3 (Figura 3.5), que

utilizou uma barre¡ra ¡mperveável de 4 m abaixo da janela permeável da wetland, e 2,90 m quando a

recarga foi nula, para M1 , que näo continha barreira

Tabela 3.6 na de das

Hcreno

(m) K"n"n. (m/s)

Modelo
M1 M2 M3

P (m) P*"r,. (m) P""oru'" (m)

Sem recarqa Com recarqa Sem recarqa Com rec.aroã Sêm recâroâ Com recaroa

1,00

x 10'
x 105
x l0a
x lOt

0,70
1,20

1,20

0,70

o,20
1,00
'1 ,10
0,90

,50

,50

,50
.70

0,30
1,40
'I,50
'I .30

2,00
2,00
2,00
2 o,îl

0,70
I,90
2,00
1.70

0,75

x 10"
x 10$
x 104
x 10€

2,70
2,80
2,70
t t(l

I,80
2,70
2,70
2.20

2,80
2,80
2,80
2,30

¿,vu
2,80
2,80
2,30

J, /U

3,80
3,70
3,70

¿,JU

3,20
3,20
2,70

0,50

x 1O"

x 105
x l0{
x 103

3,00
2,90
2,90
3,10

1,80

2,90
2,90
3,10

3,00
2,90
2,90
3,10

't,70

2,80
2,90
3, t0

3,30
3,30
3,30
:t ?o

2,20
3,20
3,20
?Ãn

0.30

x
X

x
x

0"
o-4

o+

3,60
3,50

3,40
3.40

2,50
3,40
3,40
3,40

3,60
3,40
3,30
3.20

2,40
3,40
3,40
3.20

3,70
3,70
3,50
4.00

2,60
3,60
3,60
3.60

no
.lê dâ ohrmâ conlãm¡nãntè
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Comparando-se as curyas para as quatro alturas de dreno para M1, M2 e M3, observou-se
que as profundidades máximas de captura foram atingidas em M3, cuja barreira fo¡ ma¡s efetiva que

aquela colocada no modelo M2, com profundidade de 2 m (Figura 3.4).

Com recarga
A

t
À

4,O

3,5

3,0

2,5

2,O

1,5

1,0

0,5

0,0

+Hdreno 1,00 m

r Hdreno 0,75 m

¡ Hdreno 0,50 m

+ Hdrèno 0,30 m

t,E-06 1,E-Os 1.E-04 1.E-03 1 ,E-0ô 1 ,E-05 t,E-04 1 ,E-03

Kt.rr.no (mrsl

Sem recarga Com rêcarga B

* l{d.." 1 PO t

- Hdrono 0,75 m

¡ Hdrôno 0,50 m

+Hdrôno 0,30 m

E

.L

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0.0

I,E-06 1,E-05 1,E-04 1,E-03 r,E-06 't.E-05 1.E-04 't.E-03

Kr.r..no (m/s)

Sem recarga Com recarga

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,O

1,5

1,0

0,5

0.0

E

¡
IL

1,E-06 1,E-05 't ,E-04 1,8-03 1.E-06 1.E-05 t.E-04 't.E-03

Kr.-."" (m/sl

Figura 3.14 - Gráficos dos resultados das profundidades de captura das partículas para os modelos M1 (A), M2

(B) e M3 (c).

Analisando-se o comportamento dessas curvas, notou-se que na ausência de recarga, não

houve evidência de que a profundidade dependesse da condutividade hidráulica, dada a pequena

49

+ Hdreno 1,00 m

-+ Hdrèno 0,75 m

¡ Hdreno 0,50 m

+ Hdrôno 0.30 m
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var¡ação nos valores de P6sp1r¡,6 nos três modelos. Este comportamento, em situação de recarga, foi
de modo geral diferente, com as curvas apresenlando uma tendência em arco.

Em relaçåo às larguras hor¡zonta¡s de captura das partículas (L",ptur), a os valores foram de
12,30 m a 17 ,40 m. conforme a Tabela 3.7.

Tabela 3.7 -

H¿r"no

(m)
l(.,*""
(rn/s)

Modelo
M1 M2 M3

L*.r-' (m) - (m) Lcaptur" (tn)

Sem
recaroa

Com
recefoe

Sem
recâroâ

Com
recårdã

Sem
Íêceroe

Com
1è¡'âfat

1,00

x 10-
x 10s
x l0a
x 1 0-3

12,70
12,80

12,70
1) 7ñ

13,90
12,90

12,70
12.30

16,10

16,30

16,10
15.30

17,0O

16,70

15,00

16,40

15,80
15,70

15,80
15,80

16,40
15,80

15,70
15,50

o.75

x lO"
x 10{
x 104
x 1O3

15,20

15,50
15,50

14,60

16,30

15,50
15,30

14.60

17,20

17 ,30
't7,10
16 An

17,10

17,30
17 ,20
16 ao

16,80

17,00
17,0O

17.0O

17 ,40
17,00
16,90
16.60

0.50

x 10'
x l0{
x'loa
x 10 

3

14,50

14,30
14,40

15,80

15,00

14,50

14,20

15.90

16,50
16,50

16,40

17 .50

17,00

16,50
16,50

17.50

16,10

16,00
16,00

16.00

16,60
16,00

16,00

17.20

0,30

x 10'
x 10-s

x 104

x 103

15,40
15,40

15,00

14,50

15,70
15,20

14,80
14,40

'17,oo

16,80

16,50

16,40

17 ,30
16,00

15,70

15,30

16,50

16,40

16,30

16,20

17,10
16,50

16,30
16,20

no ¡nter¡or do canal Kr"** = do terrsno
LcaÞru'E = largura de câptura da plume contam¡nanle

De acordo com os resultados da tabela acima e os gráf¡cos da Figura 3.15, os melhores 
I

resultados foram para H6¡s¡6 = 0,75 m e os piores pârâ H6¡6¡e = 1 m. A largura de captura aumentou :

com a inserção da barreira em forma de cone (M2 e M3), mostrando que esta barreira foi mais ì

efet¡va que a vertical, descrita no item anterior, po¡s aumentou Lc€pruÞ entre 2 m e 4 m. Näo foram :

observados efeitos sign¡ficativos da recarga neste parâmetro 
.

Também as variaçôes com a mudança de condut¡vidade hidráulica para cada Hdreno não foram 
i

superiores a 1 m (M1). Em M2 e M3 os valores foram bem próximos para os diferentes Hd.nor. I
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Sem recargå Com recarga
A

E
o
3
q
|!
uJ

18

16

14

12

10

I
6

4

2

0

--.-- Hdreno 1,00 m

+ Hdreno 0,75 m

¡ Hdreno 0,50 m

+ Hdreno 0,30 m

1,E-06 1,E-05 1,E-04 1,E-03 1,E-06 1,8-05 1,E-04 1,E-03

Kr.r.".o (m/sl

Sem recarga Com recarga
B

E

t!
ã
o.
att
(,

20

18

16

14

12

10

I

6

4

2

0

+Hdreno 1,00 m

- HdrEno 0,75 m

^ Hdreno 0,50 m

+Hdreno 0,30 m

1,E-06 1,E-05 |,E-04 I,E-03 1,E-06 1,E-05 1,8-04 't,E-03

Kr"r."no (m/s)

Sem recarga Com recarga
c

1E

16

14

ì12

ïto
f,a

j6
4

2

0

+ Hdreno 1,00 m
I Hdreno 0,75 m

. Hdreno 0,50 m

+ Hdreno 0,30 m

1,E-06 1,E-05 1,E-04 1,8-03 1,E-06 1,E-05 I ,E-04 1 ,E-03

Kr".r"no (mls)

Figura 3.15 - Gráficos dos resultados das larguras de captura das partículas para os modelos Ml (Ð, M2 (B) e

M3 (c).
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4. ESTUDO DE CASOS

4.1. Wetland Experimental do Parque Ecológico do Tietê Engenheiro Goulart (PET-EG)

4.1.1. Localização da á¡ea

O Parque Ecológico do Tietê Engenheiro Goulart (PET-EG) localiza-se na zona leste do

mun¡cípio de São Paulo, divisa com Guarulhos (Figura 4.1), e o principal acesso ao local é feito

pela marginal Tietê. A administração do PET-EG está a c¿¡rgo do Departamento de Águas e

Energia Elétrica (DAEE), da Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, desde a sua fundação

em 1982. Anteriormente esta área era um sítio, com localidades para a deposição de resíduos

sólidos e es@mbros de construçäo.

O sistema de wetlands estudado dista cerca de 500 m a norte do Museu do Tietê,

próximo a uma antiga olaria. Este sistema foi projetado pelo Instituto de Ecologia Aplicada

(lEA), uma instituiçäo privada especializada em projetos de wetlands, com sede no município

de Piracicaba, SP. A construção ocorreu em maio de 1998, sob responsabilidade da

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), com a colaboração do

lEA, da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável(FBDS) e do DAEE.

ETE do Sislema Baixo Cotia ..'
(SABESP - Carapicuíba)

Figura 4.1.locahzação do sistema de wetlands no PET-EG e da SABESP (Prodam 2001).
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4.1 .2. Aspectos construtivos do sistema

O sistema de wetlands do PET-EG tem capacidade para o tratamento de 0,6 Us de

efluente, equivalente a 52 m3/dia. O volume é bombeado de uma lagoa que recebe água

diretamente do R¡o Tietê e o efluente da wefland abastêce um tanque com jacarés e tartarugas.

A estação é formada por um s¡stema comb¡nado de weflands, composto por:

. um canal de desaeração com 15 m de comprimento,2 a 3 m de largura e 1 m de coluna

d'água;

. um canal de fluxo superficial com plantas aquáticas flutuantes - aguapés (Eichhomia

crassþes) - com 97 m de comprimento,2 a 4 m de largura e 0,7 m de coluna d'água;

. três canais de fluxo subsuperficial com solos filtrantes com 16 m de comprimento e 4 m de

largura.

A Figura 4.2 apresenta a planta esquemática do s¡stema junto com os pontos de coleta

de amostras.

Tanque de
desaeraçåo

Canel de fluxo Bupeffic¡al
com plantas flutuantes (aguapés)

Safdas

Canal de
fluxo subsuperficial

Figura 4.2 - Plente esquemática do sistema experimentel de wetlends do PET-EG e a locâlização dos

pontos de coleta (PC).

tâ
:

I

I

SANTOS, J, G. 2OO1



4.1 .3. Materiais e métodos

4.1.3.1 . Coleta de amostras

A coleta de amostras da wetland do PET-EG fo¡ realizada no período de janeiro a julho

de 2000. Foram defin¡dos 11 pontos regulares de amostragem, cuja distribuição é representada

por um ponto na entrada do sistema, quatro no canal de fluxo superficial com plantas flutuantes

e seis nas saídas (Figura 4.2).

Nos pontos de coleta PC-02 a PC-05 as amostras foram retiradas cerca de 0,15 m de

profundidade, para maior representatividade destes locais. Nos dema¡s pontos a amostragem

foi feita diretamente nos canos de saída. A peridiocidade de coleta foi quinzenal para as

análises ¡n situ e mensal para as realizadas em laboratór¡o, de jane¡ro a março, tornando-se

b¡mensal a part¡r deste último mês.

O sistema de coleta utilizado const¡tu¡u de um recipiente plástico, lavado

abundantemente com a água do ponto de amostragem, na tentativa de minimizar a

contaminação cruzada. A medição,n st'fu compreendeu parâmetros químicos como a série

n¡trogenada (nitrato, amônio e nitrito), ferro ll e cloreto, cujas concentraçöes foram

determinadas através do equ¡pamento portátil RQFlex-Plus, da MERCK. Os métodos ut¡lizados

pelo RQFlex-Plus e as faixas de le¡tura para cada composto são expressos na Tabela 4.1:

Tabela 4.1 - Métodos, equipamentos e faixa de leitura dos compostos medidos em campo.

Composto Equipamento Método utilizado Fa¡xa de le¡tura (mE/L)

cr RQFlex-Plus Reflectometria 2,0-50
Fe'* RQFlex-Plus Reflectometria o,2-20
NHo* RQFlex-Plus Reflectometria o,2-7,O

NO,' RQFlex-Plus Reflectometr¡e 0,5-25

NO¡' RQFlex-Plus Reflectometrie 3,0-90

Além destes íons foram também med¡dos Eh, pH, condutiv¡dade elétrica, temperatura,

ox¡gênio dissolv¡do, através dos equipamentos que constam na Tabela 4.2.

Tabela 4.2 - Equipamentos util¡zados para a determinação dos parâmetros físico-químicos.

PaÉmetro Equ¡pamento
Eh/oH/temDeratura da áoua WTW 330/SET1

Condutividade Elétrica WTW LF33O/SEÏ

Oxioênio dissolvido WTW 330/340 SET
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Outro parâmetro medido em campo fo¡ a alcalinidade, expressa em mg/L de

h¡drogenocarbonato (HCO3'), através da técnica de titulaçåo com o uso de ácido sulfúrico 0,'10

N e indicador misto para indicar o ponto de viragem.

As análises laboratoriais mensais compreenderam os seguintes parâmetros: compostos

n¡trogenados (nitrogênio total, nitrogênio orgân¡co, amônia, n¡trito e n¡trato) e os íons maiores

(cálcio, feno, magnésio, potássio, sódio, sulfato e cloreto), além de fosfato, DBO (Demanda

Bioquímica de Oxigênio) e DQO (Demanda Química de Ox¡gênio). As amostras foram filtradas,

com o auxílio de uma bomba a vácuo manual da marca Nalgene, em membranas de acetato

celulose (0,45 pm). Em seguida estas foram colocadas em frascos de polietileno,

acondic¡onadas em ca¡xas térmicas a uma temperatura em tomo de 4o C e enviadas ao

laboratór¡o CElMlC, em São Paulo.

Os procedimentos de preservação da amostra e os métodos analít¡cos util¡zados

obedeceram aos critérios adotados pela APHA e USEPA conforme elpressos na Tabela 4.3.

Paråmetro/Método Técnica
Alcalinidade (SM 23208/EPA 310.1) TitulaÇão

Alumínio (EPA 6010) rcP
Amônia como nitroqênio (EPA 350.2) Colorimetria

Cálc¡o (EPA 6010) tcP
Cloreto (SM 4500 B) Titulaçåo
Ferro (ll) (SM 3500) Colorimetr¡a

Ferro total (EPA 6010) tcP
Fosfato como fósforo (EPA 365.2) Color¡metria

Masnésio (EPA 6010) tcP
Manqanês (EPA 6010) tcP

Nitrato como n¡trogên¡o (EPA 353.3) Colorimetria
Nitr¡to como nitrogênio (EPA 354.1) Colorimetr¡a

N¡trogên¡o orgânico (EPA 351 .3) Colorimetria
Nitrogênio total (EPA 351.3) Colorimetr¡a

Potássio (EPA 6010) tcP
Sód¡o (EPA 6010) tcP

Sulfato (EPA 375.4) Turbidimetr¡a

Sulfeto (SW 9030/EPA 37ô.2) Color¡metria

4.1.3.2. Perfil físico-químico longitudinal

Ao longo dos canais de desaeração e de fluxo superficial do s¡stema de wetland do

PÊT-EG efetuou-se um perfil longitudinal incluindo três profundidades de observação (0,05,

0,20 e 0,40 m), distdbuídas em 11 pontos (Figura 4.3). O objetivo deste perfil foi verificar

SANì OS, J. G. 2OO1

55



possíve¡s variações nos parâmetros físico-quím¡cos tanto longitudinal quanto vert¡cal. A água

foi continuamente coletada com o auxílio de uma bomba peristáltica da marca Geopump ll

acoplada a um sistema em linha, conforme ilustrado na F¡gura 4.4. O bombeamento foi feito

nas três profund¡dades c¡tadas acima utilizando-se mangueiras f¡xadas em tubos de PVC em

forma de T.

Cârtàl dê dÊsåêrÀção Cånål de fh:|Þ g!¡Þelfìêiål

com Dlånlài lbtrÐrtet

C¡nàl iê rolo
filt!årtÊ

F¡gura 4.3 Pontos anal¡sados (Pn) no perfil físico-químico ao longo dos canais de desaeração e

de fluxo superficial.

Figura 4.4 - Sistema em linha montado para a realizaçäo dos perfis físico-químicos.

4.1.3.3. Tratamento dos dados e confiabil¡dade dos resultados analít¡cos

Um fator muito importante a ser considerado em toda análise de dados em hidroquímica

está relacionado à conf¡abilidade dos resultados obtidos. A exatidäo dos resultados analíticos

depende de uma série de fatores muito mais do que os próprios métodos util¡zados, estando

Ì

l
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relac¡onada também à hab¡lidade do técnico, tipo de instrumentação e calibração, magnitude

dos efe¡tos contaminantes ou até mesmo os erros de amostragem.

O cálculo do balanço iônico e envio de amostras duplicatas consistem em

procedimentos mais comuns adotados para avaliar a qualidade dos resultados obtidos. O

balanço ¡ôn¡co foi efetuado em todas as amostras enviadas ao laboratório, para ver¡f¡car se o

erro estava dentro do limite de *10%.

A porcentagem do erro do balanço iônico para todas as amostras totais foi calculada a

part¡r dos valores em miliequivalentes dos ânions e cátions segundo a equação (Custódio &

Llamas, 1996):

\ cátions -l ânionsErr6=!!_. =___!_ xt00
Lcartons + Lqnrcns

O balanço iônico foi feito em duas etapas: a prime¡ra incluiu os resultados obtidos

apenas em laboratór¡o e a segunda os resultados obtidos em campo para alguns parâmetros

como alcalinidade, cloreto, amônio e ferro ll. Tal procedimento foi feito com o ¡ntu¡to de avaliar

a confiabilidade dos resultados obtidos para tais parâmetros em campo e em laboratório.

Com o intuito de caracterizar quimicamente as águas das wetlands e estabelecer uma

evoluçäo hidroquímica ao longo dos s¡stemas, foi feito um tratamento através do diagrama

triangular de Piper. Para isso utilizou-se o software Hydro Chem, adquirido via internet no site

Rock Ware Earth Science Software (http\:www.rockware.com). A disposição das amostras

neste tipo de diagrama de classificação baseia-se na porcentagem em meq/L em relação à

soma dos cátions e ânions de cada amostra (ca2-, Mg2., Na*, K., HCOi, SOa2- e Cl-).

4.1.4. Hidroquímica do S¡stema de Wetlands do PET-EG

4.1.4.1 . Exalidão dos resultados

No PET-EG foram efetuadas sete campanhas de coleta de amostras para análises

químicas e físico-químicas entre janeiro e julho de 2000, totalizando 77 análises de campo e 35

análises químicas totais (Anexo ll).

Procurou-se tomar várias precauçöes de forma a ev¡tar problemas analíticos. A primeira

fo¡ a de avaliar o laboratório selecionado, através dos métodos anallt¡cos adotados, sua

precisão e o padrão de qual¡dade.

O laboratór¡o CElMlC, escolhido para a real¡zação das análises químicas totais das

amostras coletadas, ut¡l¡za como método de controle de qualidade a LCS ou "amostra de

controle de laboratório", mais conhecida como sprke. Tal proced¡mento consiste na preparação
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de uma solução padÉo com concentrações conhecidas para os íons a serem anal¡sados. Esta

amostra é processada com as demais enviadas em cada campanha e os resultados são

expressos em porcentagem de recuperação para cada íon, de acordo com a equação:

Porcentagem de recuperação (%) = (Q x 100)/Cz

Onde Cr = concentração obtida analiticamente da amostra sp,ke

Cz = concentraçåo conhecida do íon na amostra sp/ke

Nas anál¡ses químicas de compostos inorgån¡cos em amostras de água, esta

porcentagem está comumente ente 7!o/o e 125o/o. Do total de amostras analisadas (64), tais

valores variaram de 75 a 124o/o-

Uma vez que certos parâmetros foram anal¡sados tanto em campo quanto em

laboratór¡o, foram realizados balanços iônicos para as duas situações (Anexo lll). Como não

foram realizadas análises totais em todas as campanhas, utilizou-se, para os resultados de

campo, somente aqueles das datas coincidentes com o envio de amostras para o laboratório.

Os erros foram avaliados nos intervalos apresentados na Tabela 4.4.

Tabela 4.4 - Porcentegens de emos obt¡dos para os resulledos de cempo e laboratório para o sisteme de

wetlands do PET-EG.

Local Análises lntervalo de erro
analftíco

Porcentagem de amostras
por intervalo

PET-EG

Campo
O-5o/o 34

5-11o/o 51
1O-15o/o 15

Laboratório

O-SYo 40
5-1Oo/o 37

1O-15o/o 14
15-20o/o o
20-25o/o 3

A diferença entre os erros de campo e laboratório foi de 1 1olo. Os erros analíticos

superiores a 10% atingiram valores de 15o/o e 22o/o paÍa análises de campo e totais,

respectivamente. A Figura 4.5 apresenta o histograma que ilustra melhor essa distribuição.
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Figura 4.5 - Histograma com a distribuição dos erros em intervalos de 0% a25o/o.

O tratamento e interpretação dos resultados se basearam nos erros inferiores a 1Oo/o.

As análises com eros superiores a 1Oo/o foram avaliadas com cuidado, para evitar problemas

de interpretação dos resultados. Sabe-se que o conceito de balanço iônico baseia-se no

equilíbrio da soluçåo, que algumas vezes não é alcançado pela amostra quando há introdução

de contaminantes sem o tempo necessário para o equilíbrio.

4.1.4.2. Composição química das águas

Durante o período de estudo foram observados, através de diagramas de Piper (Figura

4.6), três tipos hidroquímicos de água ao longo do sistema: bicarbonatadas cálcicas (25o/o das

amostras), cloretadas sódicas (54Yo) e bicarbonatadas sódicas (21o/o), respectivamente. Estes

tipos hidroquímicos apresentaram uma evolução ao longo do tempo, devido, principalmente, à

qualidade da água bombeada da lagoa para dentro do sistema de weflands, sem entretanto

mostrar um padrão muito claro ao longo do período estudado.

Nas três classificações citadas acima, os cátions predominantes foram o cálcio e o
sódio e os ânions o bicarbonato e o cloreto. As concentrações dos íons maiores utilizados para

a determinação dos tipos hidroquímicos encontram-se no Anexo Vl, com valores elpressos em

meq/L.
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Janeiro 20ü)

c. Ná{ Hco- {o- ct
CATIONS *M¡d J 'ANIONS

Março 2000

o PCOI. PCÐ2. PC03. PC07
o PC09
o PC11

Nr{ KO {O- Ct

CATtoNs rmoq¡ 3 t AtlloNS

Julho 2(X)0

o PC01. PC02. PC03. PC05. PC09
o PC11

c. Nå{ Hco, {o, cr

CATIONS *mcq, " 'ANIONS

Fevereiro 2000
o PCOI. PC02
O PCO3. PC05
o PC11

cá N.{ Hcq{o, cr
CATIONS *ñ.q, " ANIONS

Figura 4.6 - Diagramas de Piper para as águas do sistema de wetlands do PET-EG.
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4.1.4.3. Evolução química da água ao longo do sistema

O sistema de wetlands do PET-EG apresentou graus de eficiência diversificados,

conforme o parâmetro químico analisado. Os melhores resultados obtidos foram para DBO (>

55%) e DQO (> 72o/o), respectivamente (Figura 4.7).

å,88888,[,[,h,8811[,88
Poñlot da colata

Figura 4.7 - Grâficos para DBO e DQO ao longo do sistema de wetlands do PET-EG.

Quanto à série nitrogenada, os gráficos ilustrados na Figura 4.8 mostram as variações

para as concentrações de nitrogênio total, nitrogênio orgånico, amônio e amônia em função dos

pontos de coleta. De acordo com os gráficos observou-se que as concentraçöes desses

compostos foram bastante variáveis. As concentraçöes de nitrato estiveram sempre abaixo do

limite de detecção, tanto do aparelho utilizado em campo (<3 mg/L) quanto do método utilizado

pelo laboratório (<1,33 mg/L).

88888 88888 8888k
Poîloa da Colata

8888P 888&'8 88888
Ponlo¡ da Colah

Figura 4.8 - Gráficos para N-total, N-orgânico, amônio e amônia ao longo do sistema de weflands do
PET-EG.
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Entretanto, os valores erráticos de nitrogênio indicaram que o sistema não se mostrava

adequado para o tratamento desse tipo de efluente. Este problema poder¡a estar relacionado

com o baixo volume de aguapés dentro do canal de fluxo superficial. Esta planta foi introduzida

no início de seu funcionamento da wetland, ocupando na época, 2Qo/o da área do canal.

Contudo, não houve aumento da massa vegetal com o tempo, que pode ser explicado pelas

baixas concentrações de nutrientes contidas na água captada da lagoa. Os canais de fluxo

subsuperficial também não foram construídos com solo adequado, segundo informações

posteriores do IEA (2000, comunicação pessoal).

O Eh e o oxigênio dissolvido apresentaram quedas significativas em seus valores nas

saídas do sistema, indicando a passagem de um amb¡ente oxidante, no canal de fluxo

superficial, part¡ um ambiente redutor, nos canais de solo filtrante. lsso é corroborado também

pelo aumento nas concentrações de feno ll e decréscimo de sulfato nas saídas desse sistema

(Figura 4.9). Neste ambiente o sulfato seria reduzido a gás sulfídrico, o que foi verificado pela

ocorrência de forte odor desse gás nas saídas dos canais de fluxo subsuperficial.
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Figura 4.9 - Gráficos da variação do Eh, OD e ferro ll ao longo do sistema de wetlands do PET-EG.
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abela 4.5 - Resultados dos do sistema de wetlands do PET-EG

Pontos
GE (pS rcm) pH T("C) Eh fmV)

mrfO m l0=0 m lõJo m l0m ?om 0õm f0m '.20 m 0.06 m 0.40 m 0.20 m 0õm
P-01 170 170 169 5.35 4.91 5.56 25.0 25.0 25,2 268 309 348
P-O2 169 170 170 7.O1 7.02 7,31 25,0 25,0 25.0 324 357 350
P-03 169 170 169 6.93 6,92 7,41 25.1 25.2 25.3 365 276 339
P-04 164 163 163 6.82 6.72 6.70 25.3 25.1 25.4 285 331 343
P-05 '164 163 164 6,67 6.70 6,70 24.4 24.5 25.0 309 339 359
P-06 164 163 163 6,60 6,71 6,66 25.1 25,3 26,0 354 377 387
P-07 164 163 164 6,54 6,67 6,74 24,8 25,4 26.3 244 326 348
P-08 164 164 164 6.67 6.72 6.76 24.5 25.2 26,5 355 369 374
P-09 163 162 163 6.79 6.74 6.86 24.5 24.6 26,0 388 390 385
P-t0 161 162 163 6,55 6,62 6,70 24.8 25,0 26,2 323 360 376
P-11 160 161 161 6,83 6.61 6.61 24.9 25.O 26.0 310 339 372

Média 165 165 165 6.61 6.58 6.73 24.9 25.O 25,7 320 343 362
Máximo 170 170 170 7,01 7.02 7,41 25.3 25,1 26,5 388 390 387
Mínimo t60 t6l 161 5,35 4,91 5.56 24,4 21,5 25,0 244 276 339
DP 3.37 3.36 3.07 0,45 0,57 0,47 0,29 0.27 0.55 43.6 32.6 17.4
0,00 m - profundidade de coleta

f)issertacão de Meslm¿lo I(ìc-I ISP

Um perfil real¡zado ao longo do canal de fluxo superficial, para verificar uma possível

variação vertical dos parâmetros físico-químicos (condutividade elétrica, pH, T ('C) e Eh),

revelou que somente o Eh diminui da superfície para o fundo do canal. A temperatura da água

também apresentou uma leve variação decrescente. Os valores pH e CE, no entanto,

permaneceram prat¡camente constantes com o aumento da profundidade. Os resultados dos

parâmetros físico-químicos obtidos no perfil encontram-se na Tabela 4.5 e na Figura 4.10.
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Figura 4.1O - Gráficos dos resultados do perfilfísico-químico realizado nos canais de fluxo superficial do
sistema de wetlands do PET-EG
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4.2. S¡stema Experimental de Wetlands da SABESP

4.2.1 . Localização da Area

O s¡stema de wetlands taz pafte do Programa de Conservaçäo do Sistema Cotia:

Projeto de rcabilitação, expansão e conseNação do Sisúema Baixo Cotia, implantado pela

SABESP no município de Carapicuíba, região oeste da Grande São Paulo (Figura 4.1). O
acesso à área pode ser feito pela marginal da rodovia Castelo Branco, até a altura do km 22
junto ao Shopping Tamboréde onde toma-se a d¡reção do município de Carapicuíba, seguindo

em seguida pela Av. Dep. Emílio Carlos, até a Av. Vitório Fornazaro, 3200.

4.2.2. Aspectos construtivos do sistema

O sistema tem capac¡dade para o tratamento de 180 L/h de efluente, equ¡valente a 4,32

mt/dia. O volume é captado diretamente do rio Cotia através de tubos em PVC de 4". A estação

é experimental e formada por um sistema combinado de wetlands, composto por:

o Dois canais de plantas aquáticas flutuantes - aguapés (E¡chhomia crassþes) - com

dimensões de 3 m de largura, 10 m de comprimento e 0,7 m de profundidade;

o Dois solos filtrantes de 2 m x 2 m, de fluxo descendente e com plantação de arroz irrigado

(rAc 4440);

r Dois solos filtrantes de 3 m x 3 m, de fluxo descendente e com plantação de arroz ¡rrigado

(rAc 4440).

A Figura 4.11 apresenta a planta esquemática do sistema, juntamente com os pontos

de coleta de amostras:
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Entrada
Canal de fluxo superflcial

PC-01 com plantas flutuantes
{aguapés)

I'
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Cânâl de fluxo superfcial
com plaûtqs flutuantes pc_03r_

(aguapés)

t¿t
I pc¡¿ |

I c.n.r ¿" I

I fluxo subsuperficial Ittlrt
L]

PC-06 +-'

Safdas

Figura 4.1 1 - Planta esquemática do sistema experimental de wetlands da SABESP em 
l

Carapicuíba, SP, com pontos de coleta (PC) das amostras de água.

l

4.2-3. Materiais e métodos
,

4.2.3.1. Coleta de Amostras ,

As coletas de amostras foram real¡zadas entre novembro de 1999 e março cle 2001, .

com per¡od¡c¡dade quinzenal para as análises in situ e mensal pafa as realizadas em 
:

laboratório. Foram defin¡dos 6 pontos regulares de amostragem, cuja d¡stribu¡ção é l

apresentada na Figura 4.1 I .

osistemadecoletaeosparåmetrosquímicosefisico-quím¡cosanalisadosforamos
mesmos descritos para o PET-EG, assim como as técnicas anatíticas e equipamentos

ì6sI
I

I
!
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ut¡l¡zados. Exceçáo ocorreu para a análise de nitrato, onde ut¡lizou-se o DR2000 da marca

Hatch, pelo fato desse equipamento possuir um limite de detecçáo menor que o do RQFlex-

Plus. O método utilizado por este equipamento e a faixa de leitura estáo expressos na Tabela

4.6i

4.2.3.2. Perfis físico-químicos longitudinais

No sistema de wetland da SABESP foram real¡zados dois perf¡s longitudina¡s, um em

cada canal de fluxo superficial, com coleta de amostra a cerca de 0,50 m de profundidade,

distribuídas em 9 pontos ao longo de cada canal (Figura 4.12). O objetivo e procedimento deste

perfil foram os mesmos descritos para o sistema de wetlands do PET-EG.

Figura 4.12 - Localização dos pontos analisados no perfil físico-químico ao longo dos canais de de fluxo

superficial.
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4.2.3.3.Injeção de nitrato no sistema

Uma vez que a água do Rio Cotia apresentava freqüentemente baixas concentraçöes
de nitrato, este foi injetado numa concentração superior a 20 mg/L, para verificar a c€¡pacidade

de degradação desse íon pelo sistema.

O aparato pana injeção constituiu de um galão em polietileno de 20 L, preenchido

diariamente com uma solução de água destilada mais 300 g de nitrato de sódio. Este galåo foi
conectado a um outro recipiente plástico, o qual continha uma bóia para regulagem da coluna

d'água, mantendo dessa maneira, uma vazão constante de 2,3 x 10{ Us de solução.

A montagem do equipamento utilizado para a injeção da solução de nitrato encontra-se
ilustrada na Figura 4.13.

Fígura 4.13 - Equipamento construído para injeção de nitrato no sistema de wetlands da SABESP em

Carapicuíba, SP.

4.2.3.4. Tratamento dos dados e confiabilidade dos resultados analíticos

O tratamento dos dados ocoreu da mesma maneira que no PET-EG.



Dissertacão de Mestrado lGc-USP

4.2.4. Hidroquímica dos Srsfemas de Wetlands da SABESP

4.2.4.1. Exatidão dos resultados

Na SABESP foram efetuadas 9 campanhas de coleta de amostras para análises

químicas efísico-químicas, entre novembro de 2000 e março de 2001, sendo 53 análises de

campo e 29 análises totais (Anexo lV).

A porcentagem de recuperação para as amostras analisadas pelo laboratório CEIMIC

(sprke) foi de 75 a 118olo, pâra um total de 29 amostras analisadas. Estas porcentagens estão

dentro do intervalo aceitável, entre 70 e 125o/o, indicando um bom controle de qualidade do

laboratório.

Uma vez que certos paråmetros foram analisados tanto em campo quanto em

laboratório, fez-se um balanço entre os íons para as duas situações (Anexo V). Da mesma

forma como foi adotado no PET-EG, considerou-se nesse tratamento as análises de campo e

totais cujas datas de coleta foram coincidentes para ambas. Os erros foram avaliados nos

intervalos apresentados na Tabela 4.7.

obtidos resultados d laboratóriobela 4.7 - Porcentaoens de erros os resullaoos oe campo e

Local Análises lntervalo de erro
analítico

Porcentagem de
amostras por intervalo

SABESP

Campo
0-5o/o I

5-10o/o 70
1O-15o/o 21

Laboratório
0-SYo 76

5-10o/o 21

10-1SYo 3

A diferença entre os erros de campo e laboratório foi de 18olo. Os erros superiores a

10% atingiram patamares de 13olo rìâs análises de campo e 15o/o nas de laboratório. A Figura

4.14 apresenta o histograma que ilustra melhor essa distribuição.

Figura 4.14 - Histograma com a distribuição dos erros em intervalos de 0% a 25o/o.
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O tratamento e interpretação dos resultados se basearam nos erros inferiores a 10%. As

análises com erros superiores a l0% foram avaliadas com cuidado, para evitar problemas na

interpretaçöes dos resultados.

4.2.4.2. Composição química das águas

Todas as amostras plotadas no diagrama de Piper (Figura 4.15) foram classificadas

como bicarbonatadas cálcicas. Os cátions predominantes são cálcio e sódio e os ânions HCO¡-

e cloreto. A análise dos diagramas referentes a todas as amostragens ¡ndicaram uma pequena

variaçäo na composição quím¡ca ao longo do sistema. Com exceção das análises de novembro

de 2000, os resultados mostraram um decréscimo nas concentraçöes de sódio e potássio e

enriquecimento de cálc¡o, da entrada para as saídas do sistema, assim como a diminuição de

sulfato e aumento de hidrogenocarbonato. A diferença da compos¡ção química das amostras

no primeiro diagrama pode ser explicada pelo fato da coleta ter sido realizada no início das

operaçöes do sistema, indicando que este não estava estabilizado quimicamente.

4.2.4.3. Euoluçâo química da água ao longo do sistema

Os resultados de todas as campanhas de amostragem foram comparados àqueles

efetuados pela SABESP em 1997, com o intuito de avaliar a eficiência deste sistema em

relação às concentrações de entrada e saída para os diversos parâmetros analisados (Anexo

tv).

Através das tabelas do Anexo lV identificou-se que para as campanhas realizadas no

início do funcionamento do sistema, nos meses de novembro e dezembro de 2000, os valores

para os parâmetros como DBO, DQO, Eh e ferro ll, não apresentaram variaçöes entre a

entrada e as saídas. lsto ¡nd¡cou que o sistema ainda não havia se estabilizado, o que

aconteceu a partir de janeiro de 2001. Segundo o IEA (2000, comunicação pessoal), após o

plantio do arroz, que ocorreu no início de outubro de 2000, o s¡stema demoraria cerca de 90

dias para se entÍar em equilíbrio, dev¡do ao crescimento dessa macrófitas, cujas raízez

promoveriam uma maior permeabilidade no solo.
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Os gráficos da Figura 4.16 mostram que este sistema apresentou boa eficiência para

DBO e DQO, atingindo valores, respectivamente, de 83% e 860/0.
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Figura 4.16 - Gráficos da variação de DBO e DQO ao longo do sistema de wetlands da SABESP.

Quanto à série nitrogenada o sistema se mostrou muito eficiente. Os melhores

resultados foram para o nitrogênio total (83 a 93,60lo), amônio (83 a 97%) e amônia (80 a 92%).

O nitrogênio amoniacal, nas análises efetuadas pela SABESP, apresentou reduções entre 650/o

e 100o/o. O nitrogênio orgânico apresentou decréscimos mín¡mos de 2Oo/o ã73o/o e o n¡trato de

>25o/o â 89o/o nas análise de 200012001 e de 12,3o/o a95o/o em 1997 (Figura 4.17).

Nas análises de 1997 (Anexo Vl), o sistema apresentou bons resultados também para

cor (83 a 94o/o), turbidez (80 a 95,6%), fósforo total (92 a >97,2o/o) e agentes tensoativos

(>83o/o). Foram realizadas ainda análises para meta¡s, e fenó¡s, porém, as suas concentraçöes

encontraram-se sempre abaixo do limite de detecção. Todos esses resultados encontram-se no

Anexo lV.

Quanto aos amb¡entes químicos, os cana¡s de fluxo superficia¡ eram

predominantemente oxidantes e os de solo filtrante redutores. Esta mudança de ambientes foi

verificada através dos valores de oxigênio dissolvido, Eh e sulfato, que diminuem em direção

às saídas, e o inverso ocorre para ferro ll (Figura 4.18). A diminuição nas concentraçöes de

sulfato seria promov¡da pela ação de bactérias redutoras desse íon, presentes no solo filtrante.

Tal evolução composicional pode ser acompanhada nos diagramas de Piper (Figura 4.15).
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A condutividade elétrica, assim como pH e cloreto, apresentaram um comportamento

estávelao longo do sistema. O mesmo foi observado para cálcio potássio e sódio (Anexo V).

4.2.4.4. Perfil f ísico-químico

Foram real¡zados dois perfis físico-químicos no s¡stema de weflands da SABESP, um

em cada canal de fluxo superf¡c¡al, de modo a verif¡car a ex¡stência de alguma de estagnação

da água dentro dos mesmos. Os resultados para pH, temperatura da água, Eh, condutividade

elétrica e oxigênio dissolvido encontram-se na Tabela 4.7 e na Figura 4.18.
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Tabela 4.8 - Resultados dos parâmetros medidos no perfil físico-químico do sistema de

wetlands da SABESP.

laì^-l lqÞ

ii:.ii i¡1,ffil'"*"1ffiffiË.'.Ëffi
1o canal

P01 7,03 26.4 350 234 2,00

P02 6,75 26,0 288 235 2,71

P03 6,90 25,8 285 234 2.35
P04 6.75 25,3 348 229 0,85

P05 6,78 25,2 344 234 1 ,O4

P06 6.86 25,5 297 232 1,33

P07 6,78 25.1 380 231 0,90

P08 6,77 25,O 282 233 0.78

P09 6,72 25,8 230 0,90

uléd¡a 6,82 25,6 329 232 1,43

iiáx¡mo 7,O3 26,4 383 235 2,71

Mín¡mo 6,72 25,0 282 229 0,78

Desvio Padråo 0,10 0,47 40,9 2,07 0,73

2" canal
P10 6,50 26.1 241 .00 205,00 0,76

P11 6,53 24.9 198.00 213,00 0,51

P12 6,47 26,0 255,00 203,00 0,65

P13 6,52 25,7 287,00 216,00 1 .70

P14 6,52 25,6 213,00 211,00 0,41

Pl5 6,57 25,6 249,00 212,OO 0,79

Pl6 6,76 25,9 328,00 213,00 4,20

P17 6.67 26.4 325,00 216,00 6,07

Pl8 6,67 26.4 334,00 217 .00 5,70

Vléd¡a 6,57 25,8 270 212 2,31

|,láximo 6,76 26,4 334 217 6,07

tlín¡mo 6,47 21,9 198 203 0,41

)esvio Padrão 0,10 o,47 50,9 4,87 2,34
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O pH e a condutividade elétrica não apresentaram mudanças significativas ao longo dos

canais. O Eh mostrou comportamento sim¡lar nos dois canais, com aumento nos valores em

direção à saída. O oxigênio dissolvido, por sua vez, sofreu decréscimo nas concentrações no

primeiro canal, ao contrário do esperado, devido ao grande volume de aguapés dentro da
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lagoa. lsto pode ser atribuído à redução do DBO (Kadtec & Knight 1996), que na presença de

oxigênio, pela ação de bactérias, produz gás carbônico e água.

Já no segundo canal, a evolução deste parâmetro foi a esperada, ou seja, houve um

aumento expressivo nas concentraçöes em direçáo à saída, apesar de haver um volume menor

de plantas e da água vir de um amb¡ente redutor proveniente dos solos filtrantes.

4.2.4.5. Resultados da injeçáo de nitrato

A concentraçáo de nitrato na água do Rio Cotia era sempre inferior ao valor máximo
permitido, de 10 mg/L NOo--N 1ponur," g6/GM, 1991). por isso, in¡etou-se, na entrada do

sistema de wetlands, uma soluçáo composta por água destilada e nitrato de sódio, calculada
de modo a conter uma concentraçáo de 20 mg/L de n¡trato.

O obietivo da injeçáo foi verificar a eficiência na remoçáo desse íon para concentraçóes

mais elevadas que as verificadas normalmente na entrada do sistema. O experimento durou 16

dias consecutivos e ininterruptos, com coletas de amostras diárias, sempre por volta das 1o

horas da manhå, quando era feita também a reposiçáo da soluçáo.

A idéia original era de que o experimento durasse 30 dias consecutivos, porém, devido

a problemas desconhecidos, no 17e dia, o primeiro canal apresentou um vazamento provocado
pelo rompimento da lona que o impermeabilizava. lsto provocou a perda d'água por infiltraçáo e

impediu que esta atingisse o nível do cano de saída para o restante do sistema.

As vazóes de entrada e saída foram reguladas para aprox¡madamente 3x10a m3/s, para

garantir um tempo de retençáo da água dentro do sistema de aproximadamente 1s dias. os
resultados na Tabela 4.9 mostraram que este intervalo de tempo foi coerente com o calculado,

estimado em 14 dias. lsto foi ser verificado acompanhando as concentraçóes do nitrato, de
acordo com as células em destaque. Cada cor representa a trajetória do contaminante ao longo

de 14 dias.

A diminuiçáo nas concentraçóes de n¡trato verificada foi de aproximadamente Bo%,
mostrando que o sistema foi eficiente na remoçáo deste contam¡nante. A F¡gura 4.20 ilustra
que os grandes responsáveis por esse processo sáo o pr¡meiro canal de fluxo superficial e os
primeiros solos filtrantes. No canal de fluxo superficial a presença dos aguapés acabariam por
assimilar e fixar o nitrato. Os solos fittrantes por sua vez, dada às suas condiçóes anaeróbias,
transformariam o nitrato em espécies mais reduzidas, através do processo de denitrificaçáo,
conforme verificado na literatura (Reddy & patrick 1994).
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Tabela 4.9 - Resultados para a injeção de nitrato no sistema de wetlands da SABESP.

Data
Ponto de coþta

ECI**
Rio Cotia PCI* PC2 PC3 PC4 PC5 PC6

't4103101 5.76 20.8 5.76 3.10 11,96 3,54 3,99
15/03/01 2.66 25.3 4.43 1.33 2.25 4.43 6.20
16/03/01 3,10 16.0 9,30 2.25 1,33 4.43 4.43
17tO3tO1 4.87 I 15.10 3,54 5,76 4,43 4,43
18/03/01 5.32 11.1 0.44 5.32 3.f 0 7.97
19/03/0r 1,77 15,6 4.43 3,99 4,87 4.87
20t03to'l 1.77 12.9 4.87 f ,33 f 0,19 4,87
21tO3tO1 11 ,1 10.2 3.54 2.66 '1,77
22tO3tO1 4.87 21.8 2.66 2.25 4.87 2.66
23tO3tO1 5.32 3,64 3,11 4,43 3,99
24tO3t0'l 6,20 1.77 5.76 3.54
25t03t01 7.97 I t.5 3,54 2.25 5.76
26tO3t0'l 6.65 2,66 3,99 3,54
27t03t01 1.33 23.9 3.54 3.10 6.20 77.7
28t03t01 3,10 20.8 3.f 0 3.99 4,43 4.87 81.6
29t03to'l 2.25 23.9 4-43 4.13 72.2

Média 4,63 23,8 11.1 3,71 3-74 4.43 4,60 77,2
Máxirno 11,1 35.9 15.6 10.2 12.0 10.2 7.97 81.6
Mfnimo 1,33 16.0 4,43 0.44 1.33 2.25 1.77 72.2
DP 2.82 1.11 2,91 2.11 2.53 1.78 1.18 4,7O

à' PC1 corresponde à soma da concentraçäo do Rio Cotia com a concentraçåo injetada de nitrato
** ECI - Eficiência sem injeçäo de nitrato

As cores representam a trajetória da água ao longo do sistema.
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Figura 4.20 - Gráfico dos resultados da injeção de nÍtrato no s¡stema de wetlands da SABESP.
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5. CONCLUSÕES

A ut¡lização de sistemas de wetlands aplicados para remediação de aqüíferos livres

rasos se mostrou viável através de modelagem matemática com a ut¡lização do sofrware

vlsuAL MoDFLow. Porém, os resultados obtidos indicam a necessidade de uma área

considerável (> 2.000 m2) para a implantaçäo desses sistemas, se o objetivo for tratar,

considerando como ideal um tempo de residência de 10 a l S dias, volumes de água

subterrånea a part¡r de 1o m3/dia, correspondente ao efluente produzido por 70 pessoas (1so

L/hab/dia).

O volume drenado e o tempo de permanência da água dentro do canal são

inversamente proporcionais e fortemente controlados pela condutividade hidrául¡ca (K) do
terreno, que é um fator limitante para a construção de uma wefland para tratar água

subterránea. Para K à 1x1O-3 m/s, a água passaria muito rápido pelo canal e para K < 1x1O'
6m/s, o tempo de residência seria muito longo, para um volume drenado muito pequeno. Além

disso, o volume drenado foi inferior a 1 m3/dia utilizando-se este últ¡mo valor de K.

O tempo de trânsito sofre também forte influência da recarga ou da precipitaçåo sobre a
wetland. Nas simulaçöes com recarga de 250 mm/ano, comparadas com simulaçöes sem

recarga, o tempo de trâns¡to foi menor no primeiro caso.

A largura da pluma a ser capturada pode ser controlada com a construção de barreiras

impermeáveis, por exemplo, formando um cone para aumentar a abertura permeável para a
captura da água subterrânea. Já a profundidade da pluma ex¡ge uma intervenção mais

complexa. Seria necessária uma barreira vertical muito profunda, pois barreiras de até 4 m

além do fundo do canal, aumentariam, no máximo, em até 1 m a profund¡dade de captura dos

tubos de fluxo da água subterrânea.

Parâ o entendimento do fluxo e condiçöes b¡ogeoquímicas das weflands, com ênfase

nos mecanismos de atenuação para compostos n¡trogenados, demanda bioqulmica de

oxigênio (DBO) e demanda química de oxigênio (DQO), foram estudados dois sistemas

integrados: de fluxo superficial com macrófitas flutuantes (aguapés) seguidos de we ands de

fluxo subsuperficial com solo filtrante com macrófita emergente (arroz). Estes sistemas

construídos para o tratamento de água superf¡cial se mostraram ef¡cientes no tratamento de

demanda bioquím¡ca e química de oxigènio (DBOe DQO). No primeiro (PET-EG) a redução foi

de 55% (DBO) e 72% (DQO). No segundo (SABESP), a redução foi maior, 83% para DBO e

86% para DQO.

No sistema de wetlands do PET-EG, os compostos nitrogenados, com exceçäo no

n¡tÍato, apresentaram valores erráticos, sem nenhum valor conclusivo de ef¡c¡ênc¡a. Este

problema poderia estar relacionado à baixa quantidade de massa vegetal (aguapés), que após
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ser ¡ntroduz¡da no sistema não se desenvolveu, e à construção dos canais de fluxo

subsuperficial com solo inadequado. A eficiência para o nitrato também não pode ser medida,

pois os valores de concentração foram sempre inferiores ao limite de detecção tanto do

equ¡pamento utilizado em campo (3 mg/L) quanto do laboratório CEIMIC (1,33 mg/L).

Já o sistema de wetlands da SABESP apresentou eficiência de 83% a 94o/o para

nitrogênio total, 80% a 87o/o parc amônio e amônia, e de até 89% para nitrato, para as

concentraçöes de entrada comuns para o Rio Cotia, em torno de 5 m/L NOg-. Um exper¡mento

de injeçáo de uma solução de nitrato a 20 mglL NO3' mostrou valores de eficiência para este

nutriente em tomo de 77%.

A eficiência desse s¡stema foi boa também para cor (83o/o a 94o/o), turb¡dez (80% a

96%), fósforo total (92% a 97o/o) e agentes tensoativos (83%).
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Aruexo I - RESULTADoS DAs SIMULAçÕES eARA MoDELos M1, M2 e M3
SEM RECARGA
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Resultados das s¡mulações para o modelo Ml sem recarga

Hdno = 0,6 m

1"¡uo (ml 3,00 2,9 2,90 3,10
(ml 14,5 14,3 14,4 't5,8

id3|ô (dlasl 791(þ 8,gjt13,O <1,00 <1,æ

ldr@ (m'rdla) o,17 1,68 r 6,9 177

l"r.d" (m"rdta) 8,48 84e 8ítì 8¿la3

L,¡* lm'ldlal 8.48 848 848 8¿183

Resultados das simulaçöes para o modelo M1 com recarga de 250 mmrano

L4tu - largura de câp1urâ dæ parllculaG

Qd,.io- Vazåo do dreno O¡,,r,.ø - volu m e de ág ua q ue entra årea m odelada

Q..rd,- volume de água que Êai da área modelada % disorepânola - QddJQ.r.dr

Hd¡im = 0,3 m

3.æ 3.gl 3,¿{] 3,40

o"¡uo lml t5.4 5.4 15.O 14.5

ræro ldlasl æ,737,C 3,14,ü <f .m <1.m

¡d,.no (m'rdla) o.ß 2.14 190

¡i,rdd. (m'rdla) 4.52 85.1 850 84Sn

n'rdlal 85,1 850 8490
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Resultados das s¡mulaçöes para o modelo M2 sem recarga

Hd¡ffi = 0,6 m

,.(ml 3,m 2,æ 2.û 3.10
c@tu6 (ml 16,5 16.5 16,4 11

rftaúro (dlasl 4,5q11.O <1.m Lm
ldrum (mrrdlsl o,17 1,78 'l'f t 180

1..¡,"d" (m'rdlal 4,47 44,7 846 8468

m'rdlal 4,47 44,7 846 8468
I o.m oc

Resultados das s¡mulaçõea psrå o modelo M2 com reca¡ga de 250 mm/ano

Hùæ - ôofunâ d'água denlrc da wellahd

P..dn - profuhdidade de capturadas parlfculaG L¿.rtutr - largura de captura daô partfculas

Qdnno - Vazào do dteno Q.rrud. - volume de água que entra área modelada
Q¡rrd. - volu m e de águ a que sai da área m odetada % d iscrepância . e,.rdJe.,rúd,
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Resultados das s¡mulações para o modelo M3 Bem recargâ

H¿* = 0,5 m

,""r"-(ml 3,30 3.30 3.9) Ð
.--.(ml 16.1 16.0 lr ll

ro.gl104 4.30-1'1 f.m 1,æ
n"rdlal o,z3 f.æ 't9.47 217

Lr-d,lm"rdtal 8,45 44,æ 842 4445

\dda (m"rd¡al 8,¿18 84.38 8.13 a4Æ

Resultedos daa Bimulações para o modelo M3 com recarga de 250 mm/ano

Hftm - colLlna d'água

Ptu - profundidade decaptula das partfcufas L..riun - largurE de captura da6 partfculaô

Od---Vazáo dodÞno Q"ñd,-volumê d6 águâ qúe enka área modelada
Qrld| - volume de água que sa¡ da árêa modelada % dßcrepância - Qd¿./Qrsr.

H¿.* = 0,3 m
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Anexo 2 - RESULTADoS DAs Rr.rÁllsrs euiMtcAs E rÍsrco-ouíMtcAS DE

MAONRTÓnIO E cAMPo Do SISTEMA DE WETLANDS oo PET-EG
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Tebele com os re8ultådos de lâbõretór¡o do sistêmâ de wêrrrnds do PET-EG.

Alcâlinidade
(mg/L - HCOr'l

J)
P(;tl4

It5U 61 ð¿

T

11

F(;l1

Cloreto
(ms/L)

14.4 29.5

'ì. u 2l

't1
!1

(ms/L)

N{rgân¡co
(ms/L)

P(jUS i5 trJ

P

21r) ¡

PCl 2.06 3,28 234

Amôhia
(lltSrl)

PCOI

0

TJ(-;Uti

l/UUI'

FUlU
PCl1 o,30

N¡trato
(msrl)

PCO4

PCOS

<o:lo
PCOA

P(,:l1

N¡trito
(mslL)

Pf;I <o 02
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Tåbela com os resultados de laboratór¡o do s¡stema de wet ards do PEI€G.

Sulfãto
(ms/L)

Sulfeto
(ms/L)

TJ(;Ul <u.1u

Pf;ll IU <U IU <o.lo

Fosfato
(ns/L)

PC02 <0.30

PCl1 <0,30 <o,30 <0,30 <0,30 <o.30

Alumínio
(ng,L)

1n

Cálc¡o
(ms/L)

Pfj{11

l1

Ferro lotâl
(lndL)

P(;t)1
41

e0 
I

ì

i

I



febelâ com os re8ultados de laborâtóa¡o do sisteña de eyet ards do PET€G.

Ferro ll
(ms./L)

MÊgnésio
(mg,L)

Poláss¡o
(mg/L)

4.

Sódio
(mg/L)

PC04

DBO
(mg/L)

12,O t3,0 10,0

PCfl

DOO
(ms/L)

PCOl

PC04

PC06

PCOS

PC10
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Resultados das anállses de campo do slstema de wêlands do PET-EG,

PÂfå¡nétro PoÍto
27t0'trcO 23ß2JOO 't3to3roo 30/03r00 10105/00 11tO7tOO

HCOs-

(rng/L)

PC-o1 600 526 350 690
Pc-O2 49.0

46.2 35.0 36.0 32.2 60.0 55S
PC-o4 35.1 400 420 440 290 574 5()1

PC-o5 305 359 420
68,6 70,5

346 526 69.0 -59.0 44.O 705 80.0

PC-o8 29.4 642 701 980 608 652
PC-OS 1rn n

44.4 52.O 74.2 90.5 65.0 70.4

PC-11 36.9 40.0 3S.0 47.4 580 630 710

Cloreto
(mg/L)

P(ì,o1 ,7
PC-o2 't7 29 ,1 ,9

l5 2A 18 2A 15 23

30 27

17

)7
PC-07

PC-08 31 30 I 29 16 30

30 15 26 15 24 26

5 1-7 29

(mg/L)

1.90

140 o2ll
PC-05 <0 20 110 170 020 040 130 330

<0.20 1.30 030 2.12

1to
PC-10 11lJ a7l) oao 060 270
PC-11 oa0 u60 040 o20 130 ?50

Nltrato
(ms/L)

<3 <3

PC,o3 3 3 3 3 <3 <3

<3 3

<3 <3 3
PC-o9 3 3 3 3

PC-11 3 <3 3 3 3

Fêrro ll
(mg/L)

PC-o1 <05 <05 <05 <05 <05

<05 <05
PC,o6 <05 <05 1.1 33 35 22
PC-07 <0.5 <0.5 1.8

t3 19
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Aruexo 3 - ERRos oBTtDos ATRAVÉs oo anLAN¡ço tôNtco pnnR RruÁuses
oufulces DE cAMpo e LRgoRAróRþ (stsrEMA DEWETLANDIoo PET-EG)
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as anállses totals de

Erros obtldos através do es ànállsês totals de feverelro de 2000 dewetlands do

Erros obtldos atrevés do as anállses totels de

Erros obtidos atravás do totals de melo de 2ür0 dewettands do

Erros obtldos atravás do as anállses totâls de



as anállses do campo de feverêlro de 2000

Erros obtldos através do as anállses dê de malo de 2(Xl0 de wetardr do PET



ANExO 4 - RESULTADOS DAS ANÁLISES QUíMICAS E FfSICO-OUíMICAS DE

I-RSORRTÓNIO E CAMPO DO SISTEMA DEWETLANDS ON SABESP
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R.sultados d.s aná113.3 de l.boratódo do 3l3tcmr do wed¡rrdr da SABESP.



R€sultados das anállsos etetuadas om campo no slstemâ de wetlands da SABESP.

' Ponto sem água



Aruexo 5 - ERRos oBlDos RrRRvÉs Do BALANço ôlrco pRRRRTÁuses

ou f ¡r¡ lcRs DE cAMpo e L¡soRAróRro (srsrEMA DE WETTAN Ds on SAB ES P )
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Erros obtidos através do balaço iônico para as anátiseg de laboratório de novembro de 2000

Erros obtidoe através do balaço iônico para ac análises de laboratório de dezembro de 2000
(sistema de wetlands da

(sistema de wetlands da

Erroe obtidos através do balaço iônico para as análises delaboratório de janeiro de 200i

Erros obtidos através do balaço iônico para as análises de laboratório de fevereiro de 2001

Erros obtidos através do balaço iônico para as análises de laboratório de março de 200i

T3 51a
INST| Irr:,r,, . ..c r-t-_ ,,¡ ir. I.rSH/tsLroÌF,cA IJ SF
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Erros obt¡dos através do balaço iônico par¿¡ as anál¡ses de campo de novembro de 2000

Erros obtidos atrâvés do balaço iônico para as análises de campo de dezembro de 2000
(sistema de wetlands da

(sietema dewetlands da

Erroe obtidos atravée do balaço iônico para as análises campo de janeiro de 2001
(sistema de wefrar¡ds da

Erros obtidos através do balaço iônico para as análises de campo de março de 2001



A¡¡ExO 6 - ReSUITnDOS DAS RIrIÁIISeS QUíMIoAS DO SISTEMA WETLANDS
FORNEcIDoS peu SABESP nepeRerurEs Ao ANo oe 1997
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Dados do sistema de wetlands da SABESP referentes ao ano de 1997.

Parâmctro Ponlo E

7¿UO$57 2A,0/US7 1AO5ß7 20ßaß7 oltogtgT

Temperatura
da amostra

("c)

PC1 ,o t9() 20.0 20.0 '18.0 24.5
PC2 20.5 19.O 19.0 20.0 't9_o 24.5
PC3 21.O 20.o 20,0 20,0 19.0 24.5 17.O

PC4 22.O 20.5 23.O 21 .O 19.5 24,5 17.O
PC5 22,O 20.5 22.O 20.o 24.5 17.5

Cor
(uc)

PC1 70.o 65,O 70.0 90.0 65.O 90.o 15(
PC2 30.o 35.O 35.O 90_o 25,O 40,o 65(
PC3 20,o 20,o 20.0 25.0 15.0 40.0 25.O
PC4 20.0 20.0 <5.00 30.0 25.O 20,o
PC5 10,0 10,0 <5,O0 <5.00 15.0 15.0

Elïc¡ência 85,70ß 64.6% s2.9% 94.4% s2.3% ð¡t.3% 9().()96

Turbidez
(NTU)

PCl 13.0 12.O 14.O 15.O 1.O 13.O I
PC2 3.90 3_4t] 4,20 6,EO 2.50 5.80 6.80
PC3 3.10 3.70 7.90 4.00 1.40 8.O0 to
PC4 2.20 1.80 o.62 4,90 2,EO 3,40 4,5t)
PC5 1,60 1.10 1.30 0.59 2.æ 't.50

Efic¡ênc¡a 87.7% 90.8% 95.5% 9t,396 91,z%o

Sólidos
Suspensos

Totå¡s

PC1 <2().() <ztJ.o <20,0 .o <2C

<20,o <20,o <20.0 <20.0 <20.0 <20.o 70
PC3 <20.o <20.o <20.0 <20.0 <20.o <20,o <2C

<20,o <20.o <20.o <20.0 <20.0 <20.0 <20.o
PC5 <20.0 <20.0 <20,0 <20,0 <20,o <20,0 <20,0

pH

PG1 6.9() 7.20 7,10 7,OO 7,OO 6,90 7.00
PC2 6,80 6.70 6.90 6.60 6.80 6.60 6.50
PC3 7,n 7.4D 7,50 7,6t) 7,90 7.00 7.20
PC4 I,OO 7.40 8.20 7.5() 7.60 7.10 7.40
PC5 8,00 7,90 7,90 E,ü) 7.70 7

Dureza

PCl 32.4
PC2 32.4
PC3 1't3
PC4 123
PC5

Cloreto
(mg/L)

PCI 16.7 14.8 16.6 22.5
PC2 22,9 19,E 20.2 21 I 23
PC3 23.3 29.6 20.8 22.5 23.3
PC4 22,5 19,6 z-t,-l 22,5 23
PC5 Iaa 22.5 21.5 23.3

P total
(ms/L)

PCl 0.160 o.132 o.195 o.177 o.339
PC2 o,02E 0,020 o o37 0.025 0,067 0.631
PC3 0.028 0.o20 0.020 o_oos 0,073

o,oo7 0,o11 o,o21 0.011 0,037 o.o22
PC5 <0.005 0.o09 0.o(xt <o,(X)5 o.o27

Eficiência s6.9%i 93. 9õ,4% 97,20Ã 92,O% s2,796

N-amoniacal
(ms/L)

PCl 1.290 1.AaO 1,9/U 2.190 3.700 3.480
PC2 0.155 o.704 o.471 0.583 1.800 I,620
PC3 o.(xl6 o.624 0.078 0.049 0.763 o.377
PC4 0.086 0.651 0,o52 o.094 0.330 .147
PC5 o,(xo o,660 o.o47 o.078 <0.(x)2 0,067

Ef¡ciênc¡a 96.9% u.9% 97.604 96.4% 9C.99{t I 1eh

Nitrito
(mg/L)

PCl 0.200 o.212 244 9.1e7 o.1a.2 o.058
PC2 o,o24 0,015 lE9 0.o10 o,007 o.o22 0.030
PC3 0.008 0.005 0.018 0.002 o.ot'l o.032 o.0t0
PC4 o.oo3 <0,(X)1 0.003 0.(x)1 o,(Ð4 o,040 0.01 1

PC5 0.00't 0.001 <0.ool o.004 o.o't2 o.010
Eficiência 99.5% 99.596 9A.A% 99,4% 97,4% 79,3Vo æ,7%

Nitrato
(ms/L)

PC1 1.14 1.15 0, 2.O4 0,90 I,91 137
PC2 o.74 0.39 <0.10 o.21 0.49 1.79 1.85

o-64 o,27 <0,10 o14 o.70 1.77 1.10
PC4 <0.10 <0.10 <0.10 o.24 o.21 o.72 0.83
PC5 <0,10 <0.10 <0,10 0,15 0.35 0.66

Efic¡ênc¡e 91.5% 91.3% 12,30Ã 95.1% 83.4% 81.9% 51.6%

Arsênio
(ms/L)

PC1 <0.001 <0.001 <o tnl <(,.(x)1 <o.ü)1 <o.oo1 <o.oot
Pc.2 <o-oo1 <o.ool <o,oo1 <o,001 <o,(X)1 <0,001 )o2
PC3 <0.00f <0.001 0.00f <0.001 <0.001 <0.001 <o.o01
PC¿ <o.oo1 <o.oo1 <o,oo1 <o,001 <o,oo1 <0.ü)1
PC5 <0.ü)1 0.001 0.001 0.00'l <0.001 0.001 0.æ1

Bário
(ms/L)

PCI <o.2(, <o.20 <o.20 <o.20 <o,2() <o.2() <o.20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0.20 <0.20

PC3 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <o.20
<o.20 <0,20 <o2(j <0,20 <0,20 <0,20

PC5 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20



Dados do sistema de wetlands da sABESp referentes ao ano de 1g97.


	Capa+Sum+Res+Abst+Pags.(01-30)
	Pags.(31-104)



