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CONFIGURAÇÃO DE WETLANDS CONSTRUÍDOS PARA O 

TRATAMENTO DE ÁGUA CINZA 

Larissa Begosso(1); Natalia Pansonato(2); Hugo Henrique de Simone Souza(3); Cláudia Azevedo(4), 

Aline da Silva Ribeiro(5) & Paula Loureiro Paulo(6). 

RESUMO --- É importante determinar critérios próprios para dimensionamento e configuração de 
wetlands tratando água cinza para proporcionar máxima eficiência e mínima manutenção, 
propiciando o reuso da água tratada. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de um sistema 
de wetlands para tratamento unidomiciliar de água cinza e a relevância dos critérios escolhidos para 
o dimensionamento. Alguns dos critérios levados em consideração foram remoção desejada da 
demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e sólidos suspensos totais (SST), substrato e aspecto 
ornamental. O sistema foi composto por uma caixa de gordura, tanque de sedimentação, wetland 
construído de fluxo horizontal subsuperficial (CW-FH), sistema intermitente de abastecimento e 
wetland construído de fluxo vertical (CW-FV). Os resultados mostraram que a configuração 
sugerida estava de acordo com a eficiência esperada. Este sistema foi suscetível a picos de fluxos 
que deterioraram temporariamente o desempenho do CW-FH. Contudo o sistema híbrido mostrou 
enfrentar bem a variação do afluente. A performance global do sistema mostrou que a remoção de 
turbidez, SST, demanda química de oxigênio (DQO) e DBO ficaram em torno de 90%, alcançando 
96% para turbidez e DBO. Atendeu também a qualidade microbiológica recomendada pela WHO 
para irrigação restrita para o parâmetro coliformes termotolerantes. 

 

ABSTRACT --- It is important to determine proper criteria for design and configuration to provide 
efficiency and minimum maintenance, allowing the reuse of the treated water. The aim of this work 
was to assess the efficiency of wetland system treating greywater for a household and the 
importance of the sizing criteria aiming at the reuse. Some of the criteria taken into consideration 
were desired removal of biochemical oxygen demand (BOD) and suspended solids (TSS), substrate 
and ornamental aspect of the system. The system was composed of a grease trap, sedimentation 
tank, a subsurface horizontal flow constructed wetland (HF-CW), intermittent feeding system, and a 
vertical flow constructed wetland (VF-CW). The results showed that the suggested design and 
configuration were in accordance with the expected efficiency. Such system was susceptible to peak 
flows that temporarily deteriorated the performance of the HF-CW. Hybrid system, however 
showed to cope well with influent fluctuation. The overall performance of the system shows that the 
removal of turbidity, TSS, chemical oxygen demand (COD) and BOD were around 90% reaching 
96% removal for both BOD and turbidity. Also attended the microbiological quality recommended 
by WHO for irrigation restricted to the parameter thermotolerant coliforms. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O termo água cinza é usado para designar toda a água produzida em uma residência, 

excluindo os efluentes de vasos sanitários (Morel e Diener, 2006), por exemplo, água de banheira, 

pia de cozinha e lavanderia. O reuso da água cinza a nível domiciliar está sendo estimulado por 

razões de economia de água, e seu uso final na residência depende da sua qualidade. As aplicações 

mais comumente utilizadas para água cinza são irrigação de jardins não-comestíveis, lavagem de 

carros ou calçadas (Paulo et al. 2007), entretanto a água cinza tratada é geralmente usada para 

descarga de vasos sanitários (Jefferson et al. 2004). 

A água cinza tem de ser manuseada com cuidado para evitar acúmulo de água, mau cheiro, e a 

liberação descontrolada de elementos químicos e antropogênicos, incluindo microrganismos, para o 

ambiente (Ridderstolpe, 2004). Uma preocupação potencial sobre as características da água cinza é 

a alta relação DQO/DBO (demanda química de oxigênio/demanda bioquímica de oxigênio) e a 

deficiência nutricional em termos de macro e micro nutrientes, que demonstra retardamento 

potencial da eficácia de processos biológicos (Jefferson et al., 2004). Além disso, certos 

componentes da água cinza, como surfactantes e sais, entre outros, podem alterar propriedades do 

solo e prejudicar plantas (Wiel-Shafran et al. 2006, Gross et al. 2005, Garland et al. 2000). Apesar 

das características da água cinza, o mais comum sistemas para tratamento de água cinza em nível 

domiciliar ou pequenas comunidades são wetlands construídos (CW). Juncos e lírios do brejo são 

consideradas plantas úteis para o tratamento de águas residuárias, capturando e armazenando 

nutrientes, proporcionando uma área de crescimento para microrganismos, estimulando a atividade 

do solo pela excreção da raiz e reduzindo o volume de efluente por evapotranspiração (Mars et al, 

2003). 

Embora alguns autores considerem a quantidade de patógenos na água cinza baixa, outros 

apresentam valores de coliformes termotolerantes variando entre 104 e 108 NMP/100mL (Friedler, 

2004). Isto pode ser explicado devido à presença de alto teor de matéria orgânica facilmente 

degradável na água cinza, o que favorece o crescimento de bactérias entéricas (Ridderstolpe, 2004). 

Por esse motivo as diretrizes para o uso seguro de água cinza são menos restritivas do que as 

diretrizes para o uso de efluentes e excretas. Para irrigações restritas o valor recomendado de 

Escherichia coli (E. coli) é que esteja abaixo de 105 NMP/100mL para E. coli, enquanto que para 

irrigações irrestritas deve estar abaixo de 103 NMP/100mL (WHO, 2006). 

Para o tratamento da água cinza unidomiciliar, a área requerida e custos de construção são 

questões preocupantes. A segregação das águas cinza e negra, independente dos benefícios 

associados ao ambiente e saúde, é geralmente tomado como um custo extra a primeira vista. Para 
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estimular a segregação da água cinza doméstica, sistemas eficazes e de baixo custo deveriam ser 

desenvolvidos ou otimizados permitindo um reuso seguro da água cinza para diferentes propósitos. 

Gross et al. (2007), desenvolveu um sistema baseado na combinação de um wetland construído de 

fluxo vertical (CW-FV) com recirculação de água e um filtro biológico percolador, alcançando bons 

resultados. O uso de recirculação em CW parece ser um modo muito efetivo de melhorar a 

transferência de oxigênio e evitar entupimento, mas aumenta o investimento e custo de operação 

devido à necessidade do uso de uma bomba. 

Problemas com entupimento na linha de entrada em wetland construído de fluxo horizontal 

(CW-FH) são normalmente mencionados na literatura para ambos os tratamentos: esgoto doméstico 

e água cinza (Tuszyńska e Obarska-Pempkowiak, 2008; Behrends et al., 2007; Paulo et al., 2007). 

Porém, entupimento do topo do leito filtrante (substrato) e liberação de mau odor também são 

mencionados para o wetland construído de fluxo vertical (CW-FV) (Tuszyńska e Obarska-

Pempkowiak, 2008; Platzer et al. 2007). A respeito da necessidade de um pré-tratamento, as 

opiniões encontradas na literatura divergem, pois alguns autores sugerem um tanque séptico com 

um tempo de detenção hidráulico (TDH) variando de 1 a 5 dias como pré-tratamento (Jenssen et al. 

2005, Phillipi e Sezerino, 2004) enquanto outros obtiveram bons resultados com uma combinação 

de tanque de sedimentação e caixa de gordura (Shrestha et al. 2001). Platzer et al. (2007), para o 

tratamento de água cinza usando CW-FV, somente uma caixa de gordura para a fração da cozinha 

como pré-tratamento, contanto que o CW-FV seja apropriadamente dimensionado, por exemplo, 

assegurando boa distribuição e rápida infiltração da água cinza e permitindo intervalos de 4 a 8 

horas entre cada aplicação. 

Dimensionamento e configuração de wetlands para tratamento de água cinza normalmente 

estão baseados em dados da literatura obtidos de wetlands operando com efluentes domésticos não 

segregados.  Dados encontrados na literatura sugerem uma área de 0,5 – 3 m² por pessoa quando a 

escala é reduzida para uso domiciliar (Buenfil 2004, Shrestha et al. 2001, Jenssen et al. 2005). 

Porém, é muito importante determinar critérios próprios para design e configuração para promover 

máxima eficiência e mínima manutenção, evitando maus odores, entupimentos, entre outros, 

assegurando a aceitação dos moradores da residência. 

O objetivo este trabalho foi avaliar um sistema de wetlands construídos (CW) tratando água 

cinza, visando o reuso em escala unidomiciliar. Foram avaliadas a eficiência de remoção dos 

principais parâmetros físico-químicos, necessidade de manutenção e a adequação dos critérios 

escolhidos para dimensionamento e configuração do sistema. 
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2 METODOLOGIA 

 

O sistema foi idealizado para tratar a água cinza (chuveiro, pia da cozinha e tanque) de uma 

residência com 09 moradores. Uma caracterização quali-quantitativa da água cinza foi previamente 

realizada na residência (Pansonato et al., 2007). Foram instalados três hidrômetros – banheiro, pia 

da cozinha e tanque – e cada fração da água cinza foi regularmente mensurada durante o período de 

monitoramento. Os dados obtidos foram utilizados para comparar com a caracterização e para 

avaliar as interferências no desempenho do sistema. 

 

2.1 Critérios de dimensionamento 

 

A configuração do sistema foi baseada nos seguintes critérios: i) remoção de sólidos 

suspensos e nutrientes, até um nível onde a desinfecção solar possa ser aplicada no pós-tratamento 

sem interferências; ii) evitar problemas de odor e entupimento e, iii) propor um sistema compacto e 

de baixo custo. Para obter o desempenho esperado foi proposto um sistema híbrido de wetlands, 

composto por um wetland de fluxo horizontal subsuperficial (CW-FH) seguido por um wetland de 

fluxo vertical (CW-FV). As dimensões do sistema foram baseadas na vazão média (700 L/dia) e na 

concentração de DBO (500 mg/L) determinados na caracterização realizada por Pansonato et al. 

2007. O sistema completo era composto de 1) caixa de gordura comercial (TIGRE, Brasil) (somente 

para a pia da cozinha), 2) caixa de inspeção, 3) tanque de sedimentação (TS), 4) CW-FH, 5) tanque 

de alimentação intermitente (sistema hidromecânico), e 6) CW-FV. O CW-FH foi dimensionado 

baseado na área superficial requerida (Rousseau et al, 2004) para uma remoção de 70% de DBO e 

20% de remoção de nitrogênio. Uma piscina de fibra de vidro retangular foi utilizada para o CW-

FH (dimensões de 1,6 m x 2,9 m x 0,4 m). A mesma foi preenchida com pedrisco (porosidade de 

0.44), enquanto as zonas de entrada e saída foram preenchidas com brita nº 0. Dois piezômetros 

foram instalados próximo a zona de entrada e saída para monitoramento do nível e coleta de 

amostras, quando necessário.O efluente do CW-FH foi aplicado de maneira intermitente no CW-

FV através de um sistema de sifão e distribuído na sua superfície através de uma tubulação em 

forma de “espinha de peixe”. O CW-FV foi dimensionado baseado no balanço de oxigênio 

requerido para remover a DBO remanescente e o nitrogênio presente no efluente do CW-FH 

(Platzer et al, 2007). O tanque utilizado para o CW-FV foi uma caixa d’água de 2000 L, sendo 

preenchido por camadas (do fundo até o topo) de brita nº 0 (20 cm), pedrisco (10 cm), areia grossa 
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(60 cm) e pedrisco novamente (5 cm). A vazão de entrada não foi controlada visando avaliar o 

desempenho do sistema sob condições reais e eventuais picos de carga e vazão.  

 

2.2 Operação e monitoramento do sistema 

 

As plantas ornamentais foram selecionadas de acordo com estudos prévios e literatura 

disponível (Paulo et al., 2007, Asmus et al., 2007, Lorenzi e Souza, 2001). As espécies selecionadas 

para o CW-FH foram Heliconia psittacorum L.F (popularmente conhecida como helicônia ou 

andrômeda), Cyperus isocladus e Canna sp (popularmente conhecida como Beri). Para o CW-FV 

foram Arundina bambusifolia (conhecida como orquídea bambu) e Alpinia purpurata (conhecida 

como alpínia ou gengibre vermelho). As mudas foram plantadas um mês antes da partida do sistema 

para permitir a aclimatação das raízes ao novo substrato. Antes do plantio, as raízes foram lavadas 

para remover a terra. Sobrevivência e crescimento das mudas, altura, cor da folhagem e 

florescimento foram simples parâmetros observados (visualmente) para comparação com espécimes 

do ambiente natural e com a literatura disponível. 

Para o monitoramento do sistema foram coletadas amostras em 03 pontos: após o tanque de 

sedimentação (P1), após o CW-FH (P2) e após o CW-FV (P3). As amostras foram coletadas duas 

vezes por semana para alguns parâmetros durante os 03 primeiros meses e posteriormente, uma vez 

por semana. Os parâmetros analisados duas vezes por semana foram: sólidos totais (ST), sólidos 

suspensos totais (SST), pH, temperatura, turbidez, condutividade e DQO. Os parâmetros analisados 

uma vez por semana foram: nitrogênio total (NT), nitrato (NO3-N), nitrito (NO2-N), amônia (NH4-

N), fósforo total (PT), coliformes totais, E. coli, cloretos e oxigênio dissolvido (OD). Amostras para 

DBO5 foram coletadas a cada 15 dias. Os métodos de amostragem e analíticos foram realizadas de 

acordo com o Standard Methods for the Examination of  Water and Wastewater  (APHA, 2005).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando que o volume e características da água cinza de uma residência variam bastante 

de acordo com as atividades e hábitos dos moradores, dimensionar um sistema eficiente e compacto 

é, de certo modo, difícil. A Figura 1 mostra a variação diária da vazão da água cinza enquanto a 

Figura 2 mostra a media mensal da vazão e a origem (porcentagem) da água cinza. 
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Os resultados mostraram que o consumo de água aumentou nos últimos 60 dias do período 

monitorado, com o sistema sujeito à vazão média (700 L/dia) (ou mais) considerada no 

dimensionamento dos wetlands. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1 - Medição diária da vazão de água cinza (chuveiro + cozinha + lavanderia). A linha 
tracejada representa a vazão média (700 L/dia) usada pra o dimensionamento dos CW. 

 
Da mesma forma, os picos de vazão foram muito maior (2500 L/dia) do que aqueles 

mensurados na caracterização (em torno de 1200 L/dia), para o qual o TS foi dimensionado.  

A Figura 2 ilustra que as frações de água cinza mudaram ligeiramente ao longo dos meses de 

monitoramento da vazão. Durante o monitoramento observou-se que fração da cozinha dobrou em 

relação a fração do chuveiro, quando comparada com a caracterização (Pansonato et al. 2007), 

refletindo uma queda no consumo de água no banheiro devido a um problema no chuveiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Vazão media mensal (eixo direito) e distribuição percentual da água cinza (eixo 
esquerdo). 

 

0

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Março Abril Maio Junho Julho

%

0

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

Q (L/dia)

Lavanderia
Cozinha
Chuveiro
Vazão média

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 
Tempo (dias)

Q (L/dia) 



 
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 7

De acordo com Phillipi e Sezerino (2004), para alcançar um desempenho estável em um 

sistema compacto, é preciso, ou controlar a vazão de entrada ou utilizar um sistema para pré-

tratamento, como tanque séptico ou tanque de sedimentação. Neste estudo propusemos um tanque 

de sedimentação com TDH de 3 horas. Considerando o tamanho do CW-FH é importante 

mencionar que há diferença entre o volume útil calculado e o volume útil mensurado. Para uma 

remoção de 70% de DBO, o volume útil calculado (baseado na área superficial e na porosidade do 

pedrisco, obtida em laboratório) foi 0,8 m3, permitindo um TDH de 1,2 dias. Após preencher o CW-

FH com o substrato, o volume útil foi mensurado e obteve-se 0,5 m3, permitindo um TDH de 0,8 

dias. Para uma adequada avaliação do sistema foi considerado o volume útil mensurado. Os 

parâmetros de dimensionamento para o TS, CW-FH e CW-FV estão apresentados na Tabela 1, 

assim como a variação de cada um durante os 120 dias de operação do sistema.  

 

Tabela 1 - Parâmetros de dimensionamento, e suas variações durante 120 dias de operação. 

 ST CW-FH CW-FV 

1dimen. operação dimen. operação dimen. operação Parâmetros 

 2méd 3min 4max  méd min max  méd min max 

5TDH (dias) 63 18 3 97 0.8 1.5 0.2 8.5 7na na na na 

8TH (cm/dia) na na na na 15 13 1.3 50 31 22 3 102 

9n° aplic/dia na na na na na na na na 5 4 1 17 

1 dimen – dimensionamento; 2méd – média; 3 min – valores mínimos; 4 max – valores máximos;  5 Tempo 

de detenção hidráulica; 6 O TDH é dado em horas para o TS ; 7 na – não aplicado; 8 Taxa hidráulica; 9 n° 

aplic/dia – número de aplicações por dia de efluente no CW-FV. 

 

Os parâmetros acima refletem a instabilidade na vazão de entrada, que afeta principalmente o 

desempenho do CW-FH. A tabela 2 mostra a eficiência de remoção de vários parâmetros ao longo 

dos 120 dias. Observa-se que o desvio padrão para o CW-FV é sempre menor do que aqueles 

obtidos para o CW-FH, exceto para a série nitrogenada, que varia em ambos. Picos nas 

concentrações afluentes são severamente refletidos nas concentrações efluentes para o CW-FH e em 

menor grau para o CW-FV, a menos que o pico de carga seja acompanhado de pico de vazão, 

diminuindo o intervalo entre as aplicações e comprometendo o desempenho do CW-FV. Para os 

dias/período onde o TDH no CW-FH foi 1,2 dias (TDH de projeto) ou mais, o CW-FH apresentou 

mais estabilidade e melhor desempenho. Um valor abaixo disso, como por exemplo, 0,8 dias, foi 

prejudicial à eficiência do sistema. 
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Tabela 2 - Valor médio de entrada e saída do sistema e eficiência de remoção total com desvios 
padrões para o período de monitoramento do sistema de wetlands construídos. 

Remoção 
Total Parâmetro Nº. de 

amostras Valor de entrada 
% 

Valor de saída 

Turbidez (UNT)1 23 254 ± 199 96 ± 4 7,4 ± 4 
ST (mg/L) 22 548,6 ± 262,9 19 ± 31 390,7 ± 133,0 
SST (mg/L) 22 119,6 ± 81,3 92 ± 11 7,7 ± 8,8 
DQO (mg O2/L) 23 685,8 ± 271,2 89 ± 9 64,3 ± 59,8 
DBO5 (mg O2/L) 07 453,2 ± 322,2  96 ± 4 19,8 ± 19,1  
PO4

3- (mg/L) 14 5,6 ± 2,9 54 ± 35 2,2 ± 1,9 
NT (mg/L) 14 9,1 ± 4,0 70 ± 33 2,4 ± 2,7 
NH3 (mg/L) 14 2,5 ± 1,2 81 ± 26 0,6 ± 1,2 
NO3

- (mg/L) 11 9,4.10-2 ± 1,7.10-1 22 ± 104 6,9.10-2 ± 9,5.10-2 
NO2

- (mg/L) 13 4,7.10-2 ± 5,5.10-2 41 ± 119 9,1.10-3 ± 9,4.10-3 
CT (NMP/100mL)2 12 5,4.108 ± 6,2.108 98 ± 4 3,5.106 ± 5,9.106 
E. coli (NMP/100mL) 12 5,3.105 ± 9,6.105 94 ± 12 4,4.103 ± 8,7.101 

(1) UNT: unidade Nefelométrica de turbidez; 
(2) NMP: número mais provável. 

 

A combinação de diferentes tipos de wetlands oferece mais flexibilidade e provê qualidade de 

efluentes significativamente melhores (Rousseau et al., 2004b; Gómez Cerezo et al., 2001). Ao 

considerar um sistema híbrido, a configuração mais comum para esgoto doméstico é um wetland 

construído de fluxo vertical seguido por um de fluxo horizontal para estimular nitrificação no de 

fluxo vertical enquanto a denitrificação é promovida mais adiante no de fluxo horizontal. Neste 

trabalho foi proposta a configuração oposta (fluxo horizontal seguido por fluxo vertical) 

considerando que a água cinza contém concentrações relativamente baixas de nitrogênio, quando 

comparada ao esgoto doméstico (Jefferson et al., 2004; Eriksson et al., 2002), além de que CW-FV 

parece não enfrentar bem picos hidráulicos, e que a camada de topo tende a entupir em tais 

situações (Platzer et al. 2007).   

De acordo com a revisão de Tuszyńska e Obarska-Pempkowiak (2008), a remoção de matéria 

orgânica e sólidos suspensos em CW-FH tratando esgoto doméstico varia de 72% a 95% para SST, 

71,2% a 94,1% para DBO5 e de 59,7% a 89% para DQO. O desempenho global do sistema aqui 

proposto mostrou que a remoção de turbidez, sólidos suspensos, DQO e DBO5 estão acima de 88% 

alcançando 95% remoção para DBO5 e turbidez. Um estudo realizado por Rousseau (2005), em um 

sistema híbrido em escala piloto (um CW-FV seguido por um CW-FH) tratando esgoto doméstico 

pré-tratado, o melhor desempenho do CW-FV foi atribuído ao fato de que foi a unidade que recebeu 

a maior carga e, que, invertendo a ordem do wetland naquele sistema híbrido resultaria na maior 

eficiência sendo encontrada CW-FH. Para o presente estudo, a eficiência de remoção em valores 

absolutos do CW-FH foi superior, porém, mesmo com baixa concentração do afluente no CW-FV 

esta unidade apresentou maior remoção para todos os parâmetros medidos.   
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A concentração de entrada de nitrogênio total foi 9,1 ± 4,0 mg/L com uma remoção global de 

70% ± 33%. Com a continuidade da operação do sistema ainda espera-se melhor remoção de 

nitrogênio devido a sua utilização pelas plantas, que não está cumprindo papel importante neste 

aspecto devido ao lento crescimento e desenvolvimento. Mars et al. (2003) verificou que 75% de 

nitrogênio (remoção cumulativa total em um experimento de 4 meses) foi removido da água cinza 

quando fazia um balanço de N em um CW de fluxo subsuperficial, usando areia lavada como 

substrato, operando com 10 dias de TDH como comparação a um controle sem plantas, mostrando a 

importância da captura de nitrogênio pelas plantas e a eficiência da espécie usada (Triglochin 

huegelii).   

O CW-FV apresentou melhor eficiência de remoção de fósforo, provavelmente devido à 

combinação de diferentes substratos. A concentração média de fosfato no efluente do sistema foi 

2,2 ± 1,9 mg/L. A concentração de OD aumentou ao longo do sistema (de 0,6 ± 0,9 mg/L até 3,2 ± 

1,5 mg/L), assim como os valores de pH, de ligeiramente ácido após o TS (5,8 ± 0,5) a neutro após 

o CW-FV (7,2 ± 0,4).   

A concentração de E. coli na saída do sistema foi em média de 4,4.103 NMP/100mL, desta 

forma, sendo suficiente para atender a qualidade microbiológica recomendada pelas diretrizes da 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 2006) para irrigação restrita para o parâmetro coliformes 

termotolerantes (<105 NMP/100mL). 

O parâmetro que apresentou a menor eficiência de remoção foi sólidos totais (ST). No 

entanto, o efluente final do sistema mostrou-se virtualmente livre de sólidos suspensos, conforme 

observado à Figura 3, na qual fica claro que a proporção de sólidos dissolvidos (SDT) aumentou 

após cada unidade de tratamento. A fração dos SDT não removida deve estar relacionada com a 

fração da DQO não biodegradável na composição da água cinza, devido a substâncias inorgânicas e 

coloidais suspensas presentes em produtos de limpeza e higiene pessoal (Morel e Diener, 2006; 

Eriksson et al., 2002). 
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Figura 3 - Distribuição da porcentagem de sólidos totais para os 03 pontos de coleta durante os 120 

dias de monitoramento. (ST = SDT + SST). 

 

A relação DQO/DBO para os três pontos (P1, P2 e P3) se mostrou elevada. Isto deve ser 

levado em consideração se a água cinza for reusada na irrigação e na escolha das plantas utilizadas 

nas wetlands. Neste trabalho, um dos critérios de seleção foi usar plantas ornamentais para que o 

sistema pudesse ser integrado ao jardim. Algumas espécies de plantas ornamentais que se 

adaptaram em wetlands recebendo esgoto doméstico tratado tiveram dificuldade em se adaptar com 

a água cinza, neste estudo. Outra razão para o lento desenvolvimento das plantas pode ser o 

pedrisco usado como já que algumas plantas haviam se desenvolvido adequadamente com água 

cinza e areia (Paulo et al., 2007). 

Não houve problemas com entupimento em ambos wetlands. No entanto foi realizada limpeza 

na caixa de gordura e tanque de sedimentação pelo menos uma vez por mês. O intervalo entre os 

procedimentos de limpeza pode ser encarado como uma das mudanças nos hábitos dos moradores, a 

fim de diminuir a manutenção do sistema. Problemas com mau odor não foram reportados. A 

operação de sistema foi bastante simples e dificilmente requeria alguma atenção. O sistema 

hidromecânico foi checado regularmente para assegurar a aplicação do efluente no CW-FV.  

 

4 CONCLUSÕES 

 

• A configuração sugerida para o sistema – tanque de sedimentação seguido por um sistema 

híbrido de wetlands (CW-FH + CW-FV) – se mostrou apropriada para atender os critérios 

estabelecidos. 
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• Pedrisco (porosidade = 0,44) mostrou ser uma boa opção para evitar entupimento em um 

CW-FH recebendo água cinza com uma concentração média de 119,6 ± 81,3 mg/L de SST 

na entrada. 

• O desempenho do CW-FH foi temporariamente afetado quando houve picos de vazão; no 

entanto, o CW-FV se mostrou eficiente como segundo estágio, assegurando um desempenho 

estável do sistema como um todo.  

• Os resultados obtidos até o momento ainda não são suficientes para sugerir com segurança o 

tempo de detenção hidráulico e taxa hidráulica adequados para o CW-FH, assim como o 

número de aplicações para o CW-FV, já que as plantas ainda não estão plenamente 

desenvolvidas.  

• A remoção bacteriológica foi suficiente para atender a qualidade microbiológica 

recomendada pelas diretrizes da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2006) para 

irrigação restrita para o parâmetro coliformes termotolerantes (<105 NMP/100mL). 
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