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REMOÇÃO DE POLUENTES DO ESGOTO DOMÉSTICO UTILIZANDO  
UM SISTEMA DE TRATAMENTO FÍSICO-BIOLÓGICO 

Viviane Capoane1; Danilo Rheinheimer dos Santos2; André Pellegrini3; André Carlos Cruz Copetti³ 
& Gilmar Luiz Schaefer4 

RESUMO - O presente trabalho objetivou avaliar a eficiência de remoção de poluentes do esgoto 
doméstico utilizando um sistema físico-biológico composto por zona de raízes implantado em duas 
propriedades rurais inseridas em um assentamento de reforma agrária no município de Júlio de 
Castilhos - RS. A construção das estações de tratamento de esgoto por zona de raízes (ETEZR) 
seguiram as orientações de Kaick (2002) sendo vegetadas com as espécies taboa (Typha 
angustifolia) e inhame (Colocasia antiquorun). Foram efetuadas cinco coletas de amostras nos 
pontos de entrada (esgoto bruto) e saída (esgoto tratado) nos meses de outubro de 2009, janeiro, 
março, maio e setembro de 2010. As amostras foram analisadas no Laboratório de Análises de 
Águas Rurais do Departamento de Solos da Universidade Federal de Santa Maria. O sistema de 
tratamento implantado nas residências apresentou boa capacidade de remoção de coliformes totais e 
Escherichia coli atingindo níveis próximos à totalidade. A eficiência de remoção da DBO5,20ºC 

variou de 58,0 a 91,0% na ETEZR 1 e de 4,8 a 85,3% na ETEZR 2. Os parâmetros nitrogênio 
amoniacal, nitrato e fosfato ainda não atingiram a eficiência esperada para o sistema, o que foi 
atribuído ao curto período de implantação. 

ABSTRACT - This study aimed to evaluate the efficiency of removal of pollutants from domestic 
sewage using a physical-biological system composed of plant root zones established in two farms 
included in a land reform settlement in the municipality of Júlio de Castilhos – RS. Two plant root 
zone sewage treatment plants (ETEZR 1 and ETEZR 2) were constructed followed the guidelines of 
Kaick (2002) and were vegetated with cattail (Typha angustifolia) and taro (Colocasia antiquorun). 
Samples were collected at entry points (raw sewage) and output (treated sewage) in October 2009, 
January, March, May and September 2010 and were analyzed at the Rural Water Analysis 
Laboratory, Soil Department of the Universidade Federal de Santa Maria. The treatment system 
deployed in homes showed a good ability for the removal of total coliforms and of Escherichia coli. 
The removal efficiency of BOD5,20 ranged from 58,0 to 91,0% in ETEZR 1 and 4,8 to 85,3% in 
ETEZR 2. Ammonia nitrogen, nitrate and phosphate levels did not yet reach the expected efficiency 
for the system which was attributed to the short period of implantation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A falta de tratamento de esgoto está entre os principais problemas sanitários da população 

brasileira, principalmente nas comunidades rurais de baixa renda onde sistemas de tratamento são 

inexistentes. Por isso, a busca por tecnologias alternativas e de baixo custo para o tratamento desses 

efluentes torna-se imprescindível. 

Uma tecnologia alternativa aos métodos convencionais e que tem se mostrado bastante eficaz 

é o tratamento de esgoto por meio de zonas de raízes. Este sistema físico-biológico segue a lógica 

do biofiltro utilizando-se, porém de mais um filtro constituído por raízes, sendo colocada a jusante 

de um tratamento primário (tanque séptico). 

O estudo de sistemas de tratamento de águas residuárias por zona de raízes vem sendo 

realizado desde meados de 1970 e intensificados a partir de 1990, notadamente na Alemanha, 

França, Reino Unido e Nova Zelândia (Philippi et al., 2007). Os trabalhos e as aplicações para a 

realidade brasileira são mais recentes e ainda não existe uma padronização na nomenclatura deste 

sistema (Philippi et al., 2007). Na literatura internacional são mais conhecidos como constructed 

wetland, mas em português podem ser reconhecidos pelos seguintes termos: zona de raízes, filtros 

plantados com macrófitas, alagados naturais, terras úmidas construídas, leitos cultivados e mesmo 

pelo termo em inglês wetland (Philippi e Sezerino, 2004). 

As estações de tratamento de esgoto por zona de raízes (ETEZR) desenvolvidas no Brasil 

tornaram-se um produto diferenciado daqueles utilizados na Alemanha, França, Reino Unido e 

Nova Zelândia. Nas ETEZR nacionais foi realizada uma série de adaptações para atender as 

condições locais, apresentando baixo custo de implantação e manutenção devido ao aproveitamento 

dos recursos locais, inclusive plantas nativas, utilização de materiais alternativos e por não usar 

equipamentos elétricos para a aeração e condução do tratamento do efluente (Kaick et al., 2008). 

Conforme estes autores, as ETEZR nacionais foram desenvolvidas objetivando atingir as 

seguintes metas: evitar a contaminação do solo ao redor da residência por efluentes domésticos não 

tratados, que podem conter agentes patogênicos, ovos e cistos de verminoses que influenciam 

negativamente à saúde da família; tratar o efluente por meio de uma tecnologia de baixo custo e 

fácil manutenção; mudar a consciência em relação aos cuidados com a água e seus usos na 

residência por meio da observação do crescimento, do desenvolvimento e do aspecto paisagístico e 

da qualidade do efluente tratado que sai da estação de tratamento de esgoto; integrar o sistema de 

tratamento de esgoto com a paisagem local, utilizando plantas nativas; incluir o sistema de 

tratamento de esgoto como um elemento estético integrado ao jardim da residência, justamente por 

não exalar odores possibilitando transformá-lo em um local de observação e, trabalhar com um 
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sistema de tratamento de esgoto que não necessite de equipamentos que utilizem energia, 

funcionando todo ele por gravidade e pela ação de oxigenação das plantas. 

Os princípios básicos das ETEZR englobam a filtração e a formação de biofilme aderido a um 

meio suporte e raízes das plantas, onde comunidades de microrganismos aeróbios e anaeróbios irão 

depurar o efluente (Philippi, 1997). A união entre os processos físicos, químicos e biológicos 

ocorrem por causa do filtro físico, das comunidades bacterianas e macrófitas.  

As bactérias são fundamentais para o tratamento do efluente, uma vez que são responsáveis 

pela degradação da matéria orgânica presentes no efluente por meio de processos anaeróbios, 

anóxicos e aeróbios. As condições aeróbias e anóxicas só acontecem devido ao fornecimento de 

oxigênio pelas raízes das macrófitas que possibilita o desenvolvimento de uma população de 

microorganismos aeróbios que são os verdadeiros responsáveis pela degradação e remoção dos 

poluentes da água. O sistema radicular absorve minerais na forma de macro e microelementos 

estabilizados da matéria orgânica, para que possam ser sintetizados pelo sistema foliar. As raízes 

também respiram, e, portanto, absorvem O2 e eliminam CO2 que se combina com NPK, magnésio, 

ferro e outros, auxiliando na estabilização da matéria orgânica (Paganini, 1997). 

A área para o tratamento de esgoto por zona de raízes varia de menos que um até seis metros 

quadrados por habitante. As condições climáticas brasileiras permitem a utilização de áreas 

reduzidas, principalmente se houver um tratamento prévio do esgoto (Philippi e Sezerino, 2004). 

Normalmente, o sistema com plantas é utilizado como tratamento secundário (Sievers, 1993), mas 

também pode ser utilizado no tratamento primário (Solano et al., 2004), desde que o esgoto bruto 

esteja livre de material grosseiro. 

Diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a eficiência na remoção de 

poluentes presentes nas águas residuárias domésticas utilizando um sistema alternativo composto 

por um filtro físico-biológico implantado em duas propriedades rurais de um assentamento de 

reforma agrária localizado no município de Júlio de Castilhos – Rio Grande do Sul. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Localização das estações de tratamento de esgoto por zona de raízes 

 

As ETEZR foram implantadas em duas propriedades rurais inseridas em um assentamento de 

reforma agrária. O assentamento Alvorada situa-se na porção Sul do município de Júlio de 

Castilhos, região central do Estado do Rio Grande do Sul (Figura 1). 
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Figura 1 - Mapa com a localização do assentamento Alvorada e estações de tratamento de esgoto por zona de raízes. 
Elaboração: CAPOANE, V. 
 

2.2. Metodologia usada para a implantação das estações de tratamento de esgoto por 

zona de raízes  

 

Para a construção das ETEZR foram utilizados os parâmetros estruturais propostos por Kaick 

(2002). Todo o material utilizado para a construção das ETEZR foi comprado com recursos 

oriundos de um projeto aprovado pelo professor Danilo Rheinheimer dos Santos no edital 

MCT/CNPq/CT-Agronegócio/CT-HIDRO - nº 27/2008.  

 

2.3. Construção das estações de tratamento de esgoto por zona de raízes 

 

A construção das ETEZR consistiu na escavação no solo de um buraco de 2,5 x 2,5 x 1,0 m 

de dimensão, totalizando 6,25 m3. Para prevenir qualquer tipo de contaminação do solo ou do lençol 

freático as ETEZR foram impermeabilizadas com uma dupla camada de lona plástica. 
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No fundo, sobre a lona, foi depositada uma fina camada de areia, após foi colocada uma 

camada de brita logo abaixo das tubulações perfuradas, que são responsáveis pela drenagem do 

efluente tratado. Está camada de brita no entorno das tubulações foi colocada no intuito de prevenir 

o entupimento das tubulações com arreia, pois está foi perfurada com furos de 5 mm de diâmetro. 

Na sequência foi colocado cerca de 40 a 50 cm de areia e, sobre esta camada foi depositada a brita 

n° 2, na mesma proporção. A camada de brita serve de suporte para as plantas e para formação de 

biofilmes em sua superfície, os quais são altamente importantes para o tratamento. 

O esgoto foi distribuído através de tubulações perfuradas, 10 cm acima do nível permanente 

de água. As plantas utilizadas para compor a zona de raízes foram: inhame (Colocasium 

antiquorum) e taboa (Typha angustifolia). A distribuição do resíduo líquido foi feita diretamente na 

zona das raízes, 5 cm abaixo da superfície de brita, para evitar criatórios de insetos e mau cheiro. A 

rede de distribuição do esgoto é formada por uma tubulação de 75 mm a partir da fossa séptica. 

 
Figura 2 - Esquema de uma estação de tratamento de esgoto por zona de raízes. 
Fonte: Kaick (2002). 

 

2.4. Parâmetros avaliados 

 

Foram avaliados os efeitos dos substratos e das espécies vegetais sobre a demanda bioquímica 

de oxigênio (DBO5,20ºC), coliformes totais, Escherichia coli, fosfato solúvel, nitrogênio amoniacal, 

nitrato, potencial hidrogeniônico (pH), condutividade elétrica (CE), sódio (Na), potássio (K), cálcio 

(Ca) e magnésio (Mg).  
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Posteriormente os resultados obtidos foram enquadrados na Resolução CONSEMA 128/06, 

que “Dispõe sobre a fixação de Padrões de Emissão de Efluentes Líquidos para fontes de emissão 

que lancem seus efluentes em águas superficiais no Estado do Rio Grande do Sul”. 

 

2.5. Coletas e acondicionamento das amostras 

 

Foram efetuadas cinco coletas de amostras; (1ª coleta - 01/10/09, 2ª coleta - 07/01/10, 3ª 

coleta - 25/03/10, 4ª coleta - 31/05/10 e 5ª coleta - 03/09/10). Na 1ª coleta o sistema era composto 

somente pelo filtro físico, no mês de novembro de 2009 foram implantadas às espécies vegetais. 

A coleta e acondicionamento das amostras seguiram as recomendações do Standard Methods 

for Examination of Water and Wastewater (AWWA, 2005). 

 

2.6. Análises físico-químicas 

 

Imediatamente a coleta, as amostras foram transportadas até o Laboratório de Análises de 

Águas Rurais do Departamento de Solos da Universidade Federal de Santa Maria. Na chegada ao 

laboratório, determinaram-se o pH e CE utilizando um pHmetro de bancada e condutivímetro 

Digimed DM31. As amostras destinadas à determinação dos parâmetros químicos foram filtradas 

em membrana de celulose com 0,45 µm de diâmetro de poro e mantidas em geladeira (2-8°C). As 

concentrações de Ca e Mg foram determinadas por espectrofotometria de absorção atômica; K e Na 

por espectrofotometria de emissão de chama. Os teores de nitrogênio amoniacal e nitrato foram 

obtidos usando a metodologia de arraste de vapores em destilador semi-micro Kjeldahl (Tedesco et 

al., 1995). A concentração de fósforo solúvel foi determinada por espectrofotocolorimetria UV – 

Visível (Murphy e Riley, 1962). Todas as soluções foram preparadas com água destilada e 

reagentes de grau analítico (P.A.). 

 

2.7. Análises microbiológicas 

 

As análises microbiológicas consistiram na determinação do número mais provável (NMP) de 

coliformes totais e Escherichia coli. Para tal, 5,0 mL do meio de cultura de caldo Fluorocult LMX 

(Merck, 17 g L-1, pH 6,8 a 25ºC) foi adicionado em um tubo de ensaio com tampa rosca e 

esterilizado em autoclave, sob pressão de 1,0 atm e temperatura de 121ºC, durante 25 min. Esse 

caldo, pela sua alta qualidade nutricional e tampão de fosfato, garante alta taxa de crescimento de 

coliformes, enquanto o laurilsulfato inibe o crescimento de bactérias gram-positivas. Após 

resfriamento do material, na câmara de fluxo laminar, efetuaram-se as diluições de 10-1, 10-2, 10-3 e 
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10-4 da amostra, com o auxílio de pipeta automática. As amostras foram incubadas em estufa por 48 

horas sob temperatura controlada de 35-37°C. A presença de coliformes totais foi indicada por uma 

cor verde azulada e da Escherichia coli por fluorescência azul quando exposto à luz ultravioleta. 

Em função do número de tubos positivos e respectivas diluições, estimou-se por tabela estatística o 

número mais provável de coliformes totais e Escherichia coli. 

 

 2.8. Indicador de matéria orgânica 

 

A determinação da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20) foi realizada através do 

método manométrico, utilizando-se o sistema eletrônico de medição B.O.D. Sensor System - Velp 

Scientifica. Em frasco âmbar, foi colocada uma quantidade pré-determinada de amostra, após o 

frasco foi tampado e conectado a um sensor. Dentro do frasco, acima da amostra, há uma 

concentração de oxigênio de 21%. As bactérias presentes utilizam o oxigênio contido na amostra 

para oxidar a matéria orgânica. O ar acima da amostra reabastece a quantidade de oxigênio utilizado 

pelas bactérias para degradação da matéria orgânica. O corte na pressão do ar causa redução na 

pressão dentro do frasco, o que é detectado pelo sensor. Durante o período de incubação (5 dias) a 

amostra é agitada continuamente com um agitador magnético. O agitador ajuda a transferir o 

oxigênio da atmosfera para a amostra e simula condições naturais. O dióxido de carbono produzido 

por microrganismos na oxidação do material orgânico é removido do sistema adicionando-se 

cristais de hidróxido de potássio (KOH) nos frascos contendo amostra. O B.O.D. Sensor System é 

programado para memorizar cinco valores em intervalos de tempo de 24 horas a partir do início do 

ciclo. As escalas de trabalho fornecem diretamente o valor de O2 consumido em mg O2 L
-1. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A eficiência na remoção da DBO5,20 variou de 58,0 a 91,0% na ETEZR 1 e de 4,8 a 85,3% na 

ETEZR 2 (Tabela 1). Em estudos realizados por; Pessoa e Jordão (1982), Von Sperling (1996) e 

Fernandes (1997), a concentração obtida por esses autores manteve-se entre 200 e 350 mg O2 L
-1.  

Nas ETEZR o ponto de entrada manteve-se nessa faixa com exceção da 4ª coleta na ETEZR 2 que 

apresentou uma concentração de 456 mg O2 L
-1.  

Observa-se (Tabela 1) que depois de implantadas as espécies vegetais houve uma melhora na 

eficiência de remoção da matéria orgânica. Isto ficou evidente na 2ª, 3ª e 4ª coleta. Na 5ª coleta 

efetuada em setembro de 2010 percebe-se um declínio na eficiência, isso foi atribuído às baixas 

temperaturas do período de inverno, pois a atividade metabólica dos microorganismos na rizosfera 
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diminui com a queda de temperatura e haveria, portanto, menor predação bacteriana. A variação nas 

concentrações de DBO5,20  entre as ETEZR pode ser uma característica inerente ao esgoto local.  

A redução de DBO5,20  em estações de tratamento de esgoto por zona de raízes ocorre sob 

condições aeróbias (Gersberg et al., 1986), sendo razoável assumir que as maiores remoções deve-

se à maior translocação de oxigênio para a rizosfera, o que estimula a quebra dos compostos 

carbonáceos, pois a saída do oxigênio das raízes para o filtro cria condições de oxidação no meio, 

possibilitando, assim, a decomposição da matéria orgânica. 

A eficiência de remoção de coliformes totais na ETEZR 1 variou de 78,7 a 97,5% e na 

ETEZR 2 de 97,9 a 99,9% atingindo índices próximos a totalidade (Tabela 1). Para as bactérias 

Escherichia coli a eficiência na remoção variou de 66,1 a 100% na ETEZR 1  e manteve-se acima 

de 99%, nas cinco coletas efetuadas na ETEZR 2 (Tabela 1). 

Em um experimento conduzido por Kaick (2002), a autora observou redução de 94% dos 

coliformes num sistema com Typha taboa e atribuiu a redução à morte natural dos microorganismos 

em ambiente desfavorável e ao efeito tóxico de secreções radiculares sobre eles. Vicznevski e 

Marchesini (2002) verificaram reduções entre 99% e 100% para coliformes, em Santa Catarina e 

Costa et al. (2003) verificaram redução de 99,96% na Paraíba.  

 

Tabela 1 - Eficiência de remoção da matéria orgânica, coliformes totais e Escherichia coli obtidas 

nas estações de tratamento de esgoto por zona de raízes implantadas no assentamento Alvorada, 

Júlio de Castilhos – Rio Grande do Sul. 

Parâmetro 
 

Coletas 
 ETEZR 1  ETZR 2 

  Entrada Saída Eficiência (%)  Entrada Saída Eficiência (%) 

Demanda 

bioquímica de 

oxigênio  

(mg O2 L
-1) 

 1ª  138 58 58,0  186 177 4,8 

 2ª  177 42 76,3  212 56 73,6 

 3ª  180 38 78,9  200 47 76,5 

 4ª  245 22 91,0  456 67 85,3 

 5ª  70 29 58,6  328 138 57,9 

Coliformes totais 

(NMP 100 mL-1) 

 1ª  4922 488 90,1  23054 21 99,9 

 2ª  23054 4922 78,7  23053 230 99,0 

 3ª  23054 488 97,9  23054 488 97,9 

 4ª  7230 230 96,8  23054 780 96,6 

 5ª  23054 4922 78,7  23054 488 97,9 

Escherichia coli 

(NMP 100 mL-1) 

 1ª  327 69 78,9  23054 21 99,9 

 2ª  230 78 66,1  12753 127 99,0 

 3ª  488 12 97,5  12753 7,7 99,9 

 4ª  6,8 0 100,0  780 0,0 100,0 

 5ª  230 69 70,0  692 4,4 99,4 
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O valor médio de fosfato no efluente do ponto de entrada da ETEZR 1 foi de 1,5 mg L-1  e na 

ETEZR 2 foi de 26,9 mg L-1. Nos pontos de saída os valores médios obtidos foram de 0,3 mg L-1 na 

ETEZR 1 e de 16,5 mg L-1 na ETEZR 2 (Tabela 2). A ETEZR 1 apresentou boa eficiência de 

remoção de fosfato na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª coletas e, na 5ª coleta verificou-se um pequeno aumento no teor 

de fosfato solúvel no esgoto tratado. Na ETEZR 2 as concentrações de fosfato no ponto de saída 

estão bem acima do que estabelece a legislação CONSEMA 128/06.  

Esgotos domésticos apresentam entre 25 mg L-1 e 30 mg L-1 de nitrogênio amoniacal (Pessoa 

e Jordão 1982, Von Sperling 1996, Fernandes 1997). No presente trabalho, o valor médio verificado 

no ponto de entrada da ETEZR 1 foi de 14,3 mg L-1 e na ETEZR 2 de 214,4 mg L-1 (Tabela 2). Na 

ETEZR 2 o valor médio obtido foi sete vezes superior ao padrão para esgotos domésticos obtidos 

por esses autores. O elevado teor de nitrogênio amoniacal pode ser uma característica inerente ao 

esgoto avaliado. Nos pontos de saída o valor médio obtido na ETEZR 1 foi de 12,0 mg L-1 e na 

ETEZR 2 152,0 mg L-1. As concentrações obtidas no ponto de saída da ETEZR 2 são altas, 

evidenciando a baixa eficiência de remoção pelo sistema implantado. 

Conforme a Resolução CONSEMA 128/06, para qualquer vazão de lançamento, deve ser 

atendido o padrão de 20 mg L-1 para nitrogênio amoniacal. Assim, além de apresentar baixa 

eficiência de remoção para esse parâmetro, a ETEZR 2 está lançando no ambiente concentrações 

muito acima dos padrões para lançamento de efluentes estabelecidos para o Estado do Rio Grande 

do Sul. 

Gersberg et al. (1986) verificaram eficiência na remoção de nitrogênio amoniacal, com taboa, 

de 28%. Kaick (2002) verificou eficiência de 16,7% e observou que em uma das análises de saída 

houve aumento do teor de nitrogênio amoniacal, em relação à entrada. Vicznevski e Marchesini 

(2002) observaram redução de 89,1%. Presznhuk et al. (2003), em pesquisas distintas, verificaram 

reduções de 16,7% e 70,4%. 

Conforme Sikora et al. (1995) e Solano et al. (2004), o aumento da eficiência na remoção do 

nitrogênio amoniacal poderia ser conseguido mediante aumento do tempo de detenção, o que 

implicaria no aumento da área e, ou, do volume do leito de tratamento. Outra opção seria a 

utilização de sistemas múltiplos com reciclagem do efluente para desnitrificação (Sikora et al., 

1995). 

Os valores médios de nitrato obtidos nos pontos de entrada foram de 0,25 mg L-1  na ETEZR 

1 e de 0,41 mg L-1 na ETEZR 2. Nos pontos de saída os valores médios obtidos foram de 0,19 mg 

L-1 na ETEZR 1 e de 0,37 mg L-1 na ETEZR 2 (Tabela 2). Conforme Valentim (2003), as reduzidas 

concentrações de nitrato no efluente podem ser atribuídas à baixa capacidade do sistema para a 

nitrificação. 
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Tabela 2 - Eficiência de remoção de fosfato solúvel, nitrogênio amoniacal e nitrato obtido nas 

estações de tratamento de esgoto por zona de raízes implantadas no assentamento Alvorada, Júlio 

de Castilhos – Rio Grande do Sul. 

Parâmetro 
 

Coletas 
 ETEZR 1  ETZR 2 

  Entrada Saída Eficiência (%)  Entrada Saída Eficiência (%) 

Fosfato solúvel 

(mg L-1) 

 1ª  1,9 0,1 95,3  22,6 21,9 3,1 

 2ª  0,2 *nd 100,0  23,4 22,3 5,0 

 3ª  4,2 0,0 98,9  41,4 13,3 67,8 

 4ª  0,8 0,6 24,3  24,2 10,4 57,1 

 5ª  0,1 0,6 0  22,6 14,6 35,2 

 Média  1,5 0,3 -  26,9 16,5 - 

Nitrogênio 

amoniacal 

(mg L-1) 

 1ª  3,4 2,6 24,5  23,0 21,3 7,6 

 2ª  1,3 5,34 0  182,5 93,9 48,5 

 3ª  47,1 24,3 48,3  246,7 167,8 32,0 

 4ª  19,1 18,7 1,9  380,9 160,3 57,9 

 5ª  0,8 8,9 0  238,7 316,5 0 

 Média  14,3 12,0 -  214,4 152,0 - 

Nitrato 

(mg L-1) 

 1ª  0,0 0,0 0  0,0 0,4 0 

 2ª  0,2 0,2 0  0,1 0,3 0 

 3ª  0,1 0,0 75,0  0,5 0,3 37,5 

 4ª  0,6 0,6 6,1  0,5 0,4 22,5 

 5ª  0,3 0,1 50,0  0,9 0,4 57,1 

 Média  0,25 0,2 -  0,4 0,4 - 
* nd: não detectado 

 

Os valores obtidos de pH  nas ETEZR variaram de 6,50 a 8,56 ficando dentro da faixa 

estabelecida pela Resolução CONSEMA 128/06, que é de 5,0 a 9,0 (Tabela 3). A CE da ETEZR 1 

apresentou uma média de 309,0 µS cm-1 no ponto de entrada e  275,0 µS cm-1 no ponto de saída. 

Esses valores podem ser considerados baixos. Na ETEZR 2 a média obtida no ponto de entrada  foi 

de 1957,4 µS cm-1  e  no ponto de saída 1673,4 µS cm-1 (Tabela 3), valores considerados altos 

indicando a elevada concentração de íons no meio. Pelos resultados obtidos percebe-se que o 

sistema de tratamento implantado não causou muita influência sobre os parâmetros pH e CE. 

Na 1ª coleta o Na, K, Ca e Mg apresentaram concentrações mais elevadas no ponto de saída 

quando comparada ao ponto de entrada (Tabela 3). Nesta coleta as espécies vegetais ainda não 

tinham sido implantadas. As coletas seguintes apresentaram grande variação nas concentrações, 

tanto nos pontos de entrada quanto nos de saída e, à medida que as plantas se desenvolviam, 

percebeu-se um declínio nas concentrações de alguns parâmetros. No entanto, em algumas coletas 

os valores obtidos nos pontos de saída foram superiores aos de entrada. Isto pode ser decorrência do 

curto período de implantação do sistema em que as plantas ainda não alcançaram o máximo 

crescimento e ocupação da área pelas raízes, ou, provavelmente, em função dos materiais utilizados 
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na construção do sistema, pois a pedra britada (basalto) apresenta em sua composição os elementos 

Ca, Mg, K e Na. Cabe ressaltar que os parâmetros Ca, Mg, K e Na não apresentam limites 

estabelecidos pela Resolução 128/06 do CONSEMA para lançamento no ambiente. 

 

Tabela 3 – Valores de pH, condutividade elétrica, sódio, potássio, cálcio, magnésio e dureza obtidos 

nas estações de tratamento de esgoto por zona de raízes implantadas no assentamento Alvorada, 

Júlio de Castilhos – Rio Grande do Sul. 

Parâmetro 
 

Coletas 
 ETEZR 1  ETZR 2 

  Entrada Saída  Entrada Saída 

pH 

 1ª  6,50 7,16  8,10 7,53 

 2ª  6,54 6,98  7,96 7,79 

 3ª  7,11 6,89  8,23 7,68 

 4ª  7,32 7,18  8,56 7,81 

 5ª  7,11 7,18  7,65 7,95 

 Média  6,9 7,1  8,1 7,8 

Condutividade elétrica 

(µS cm-1) 

 1ª  287 320  1726 2280 

 2ª  68,1 86,6  1522 834 

 3ª  635 534  2009 1622 

 4ª  527 306  2882 1381 

 5ª  27,7 128,5  1648 2250 

 Média  309,0 275,0  1957,4 1673,4 

Sódio 

(mg L-1) 

 1ª  18,6 40,0  83,5 115,8 

 2ª  3,6 3,6  63,2 21,8 

 3ª  36,8 25,2  92,4 57,2 

 4ª  57,9 18,4  167,9 63,4 

 5ª  2,6 9,1  86,1 115,7 

 Média  23,9 19,2  98,6 74,8 

Potássio 

(mg L-1) 

 1ª  6,4 3,5  36,3 41,9 

 2ª  3,7 3,7  45,8 18,3 

 3ª  32,5 12,4  71,3 52,3 

 4ª  29,1 9,2  96,4 29,1 

 5ª  3,1 6,2  64,3 74,2 

 Média  15,0 7,0  62,8 43,1 

Cálcio 

(mg L-1) 

 1ª  32,8 47,7  33,5 75,0 

 2ª  11,4 6,7  31,8 20,8 

 3ª  28,4 52,0  27,8 48,5 

 4ª  36,6 24,2  36,0 55,5 

 5ª  4,7 9,8  25,7 62,7 

 Média  22,8 28,1  30,9 52,5 

Magnésio 

(mg L-1) 

 1ª  4,2 8,1  13,9 19,9 

 2ª  0,4 0,2  11,0 2,2 

 3ª  5,2 6,4  5,8 9,4 

 4ª  2,6 0,9  3,9 5,3 

 5ª  0,8 0,8  10,8 10,6 

 Média  2,7 3,3  9,1 9,5 
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A grande variação nos valores obtidos entre as coletas nos pontos de entrada da ETEZR 1, 

para todos os parâmetros avaliados, deve-se ao fato dos moradores passarem várias semanas fora de 

casa, isto diminui o fluxo de esgoto entrando na ETEZR, consequentemente a  atuação do sistema 

fica prejudicada. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

As ETEZR apresentaram boa capacidade de remoção de coliformes totais e Escherichia coli 

atingindo níveis próximos a totalidade, porém a remoção da carga orgânica ainda está abaixo do 

esperado para esse sistema, bem como a remoção de fosfato solúvel, amônia e nitrato. Este fato 

deve-se, provavelmente, ao curto período de implantação das ETEZR em que as plantas ainda não 

estão totalmente adaptadas ao meio. 

Embora as ETEZR ainda não tenham atingido os valores de remoção esperados, para todos os 

parâmetros avaliados, essa tecnologia mostrou-se apropriada para o tratamento de esgotos 

domésticos em pequenas propriedades rurais. 
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