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Eficiência de Wetlands construídos com dez dias de detenção 
hidráulica na remoção de colífagos e bacteriófagos 

 
Luciana de Luna Costa1; Beatriz S. O. de Ceballos2; Celeide M. B. S. Meira3; Mário Luiz Farias 

Cavalcanti4. 
 

RESUMO 
 
Os esgotos, ricos em matéria orgânica, são lançados, na maioria das vezes, sem 
tratamento prévio no meio ambiente, poluindo corpos aquáticos e pondo em risco a saúde 
das populações que utilizarão essa água. Por isso, antes do lançamento em corpos 
aquáticos, esses efluentes precisam passar por um tratamento prévio que melhore sua 
qualidade e assim diminua o impacto negativo de seu lançamento no meio ambiente. Este 
trabalho avalia um sistema de “wetlands” construídos (constituído de 5 tanques de 
cimento amianto – sendo 1 controle e os outros 4 vegetados com Typha spp, com 
capacidade de 227 litros, enchidos com brita 19mm até 40cm de altura e alimentado com 
água de um córrego poluído por esgotos domésticos) com 10 dias de detenção hidráulica, 
na remoção de colifagos somáticos e bacteriófagos F-específicos. Após sete meses de 
análise (jan-jul/01), os tanques vegetados mostraram uma taxa de remoção média de 
88,4% (DBO5), 99,96% coliformes fecais), 99,75% (colifagos somáticos) e 99,86% 
(bacteriófagos F-específicos). O tanque controle apresentou remoções médias menores 
que os tanques vegetados. A temperatura foi a mesma no tanque vegetado e no tanque 
controle, ambas com diferença de 2% em relação à temperatura do afluente. O pH 
aumentou 3,7% no tanque controle e foi reduzido em 1,8% no tanque vegetado. Já a 
condutividade elétrica decresceu em 12,7% no tanque controle e aumentou 90,1% nos 
tanques vegetados. O oxigênio dissolvido não teve aumento significativo, nos tanques 
controle e vegetados, respectivamente. A influência da vegetação ficou evidente, nos 
wetlands vegetados, pelas menores remoções no tanque controle. Esse sistema mostrou-
se muito eficiente para remover colifagos e os bacteriófagos F-específicos que 
provavelmente possam ser utilizados como indicadores de vírus patogênicos (em especial 
estes últimos). 

 
Palavras-chave: esgotos, wetlands construídos, remoção de microrganismos. 
 
 
ABSTRATC 
 
The sewers, rich in organic matter, they are thrown, most of the time, without previous 
treatment in the environment, polluting aquatic bodies and putting in risk the health of the 
populations that you/they will use that water. Therefore, before the release in aquatic 
bodies, those effluents need to pass for a previous treatment that improves your quality 
and reduce like this the negative impact of your release in the environment. This work 
evaluates a system of " built wetlands " (constituted of 5 tanks of cement amianthus - 
being 1 control and the other ones 4 vegetated with Typha spp, with capacity of 227 liters, 
filled with it breaks 19mm up to 40cm of height and fed with water of a stream polluted by 
domestic sewers) with 10 days of hydraulic detention, in the removal of somatic colifagos 
and F-specific bacteriófagos. After seven months of analysis (jan-jul/01), the vegetated 
tanks showed a rate of medium removal of 88,4% (DBO5), 99,96% (fecal coliformes), 



99,75% (somatic colifagos) and 99,86% (F-specific bacteriófagos). THE tank control 
presented smaller medium removals than the vegetated tanks. The temperature was the 
same in the vegetated tank and in the tank it controls, both with difference of 2% in relation 
to the temperature of the tributary. The pH increased 3,7% in the tank it controls and it was 
reduced in 1,8% in the vegetated tank. The electric conductivity already decreased in 
12,7% in the tank it controls and it increased 90,1% in the vegetated tanks. The dissolved 
oxygen didn't have significant increase, in the tanks control and vegetated, respectively. 
The influence of the vegetation was evident, in the vegetated wetlands, for the smallest 
removals in the tank controls. That system was shown very efficient to remove colifagos 
and the F-specific bacteriófagos that can probably be used as indicators of virus 
patogênicos (especially these last ones).   

   
Key-words: sewers, built wetlands, removal of microorganisms. 
 
 
1-INTRODUÇÃO 

 
A vida na Terra mostrou-se possível depois que o vapor d’água foi lentamente sofrendo 
resfriamento e se transformando em água (líquida). A água é indispensável aos 
organismos vivos. A água e a vida são indissociáveis. 
 
Embora, mais de 70% do planeta Terra seja água, apenas uma pequena porcentagem é 
água doce e está facilmente disponível. O uso indiscriminado da mesma  e as alterações 
de sua qualidade devido às descargas poluidoras, vêm tornando-a cada vez mais 
escassa. 
 
Nos países em desenvolvimento, onde há deficiências de saneamento básico, a água é o 
destino final de diversos materiais contaminados e poluentes em geral jogados na 
atmosfera ou no solo. Esses poluentes podem infiltrar-se até os lençóis freáticos e a água 
subterrânea em geral, escorrer para os lagos, rios e oceanos, causando sua 
deteriorização (BRANCO, 1986). 
 
Entre esses poluentes, destacam-se os esgotos domésticos e industriais lançados em 
corpos aquáticos, na maioria das vezes sem tratamento prévio. A matéria orgânica 
contida nestas águas alimenta as bactérias aeróbias decompositoras, e quanto maior a 
concentração de matéria orgânica, maior a população desses organismos decompositores 
e, portanto, maior a quantidade de oxigênio por eles consumido.  
 
A água utilizada para o consumo humano, para a irrigação e outras atividades, deve 
apresentar padrões físico-químicos e sanitários apropriados para evitar riscos ao meio 
ambiente e preservar a saúde das pessoas e animais. Mais de 90% das doenças 
infecciosas são transmitidas por água contaminada, principalmente com esgotos 
domésticos. Dentre os microrganismos responsáveis por essas doenças destacam-se 
vírus e bactérias do trato intestinal. Dentre os vírus, citam-se os da hepatite, da pólio e os 
causadores de diarréias (como o rotavírus, por exemplo), entre outros (CEBALLOS, 
2000).  
 
Para minimizar os riscos das águas residuárias, reduzindo também a contaminação 
microbiológica, os “wetlands” construídos são considerados hoje como um método de 
tratamento que utiliza tecnologia simples, de fácil operação e custo baixo. Neles ocorre 
principalmente, boa ciclagem de nutrientes, a remoção da matéria orgânica e a diminuição 
dos microrganismos patogênicos presentes nas águas residuárias. Dentre os numerosos 



mecanismos que causam essa remoção, destacam-se a decantação (efeito peneira 
causado pelo biofilme microbiano aderido às raízes e ao substrato), o predatismo e a 
competição entre outros microrganismos e eventuais substâncias tóxicas produzidas 
pelas plantas e liberadas através de suas raízes (BRIX, 1994). 
 
O controle da eliminação de microrganismos através dos sistemas de tratamento é feito 
usando-se microrganismos indicadores de contaminação fecal. Dentre eles são usados os 
coliformes fecais e mais recentemente (em nível de proposta), os colifagos e os 
bacteriófagos F-específicos. Estes últimos são considerados prováveis indicadores da 
presença de vírus patogênicos no ambiente aquático. Sua detecção é importante na 
avaliação sanitária de águas superficiais e de efluentes de Estações de Tratamento de 
Esgotos ou de águas tratadas, por serem mais resistentes que os coliformes aos 
diferentes tipos de tratamento e aos desinfetantes como cloro, luz ultravioleta e ozônio. 
 
 
2 - OBJETIVOS 
 

2.1 - Objetivos Gerais: 

Avaliar o desempenho de “wetlands” construídos, aplicando-se dez dias de 
detenção hidráulica, na remoção de colifagos somáticos e bacteriófagos F- 
específicos associando-os  à remoção de matéria orgânica e a outros parâmetros 
físico-químicos. 

 
2.2 - Objetivos Específicos: 
 

• Avaliar a eficiência de remoção de colifagos somáticos e bacteriófagos F-
específicos em “wetlands” construídos, com dez dias de detenção hidráulica; 

• Estudar no mesmo sistema a remoção de matéria orgânica (DBO5) e comparar 
ao longo do tempo, com a remoção de colifagos somáticos e bacteriófagos F-
específicos. 

• Acompanhar as alterações dos valores de pH, temperatura, condutividade 
elétrica e oxigênio dissolvido nos “wetlands” construídos e no tanque controle, 
associados ao decaimento de colifagos somáticos e bacteriófagos F-
específicos. 

 
 
3- REVISÃO DE LITERATURA 
 
Do total de água existente no planeta, 97,5% forma os oceanos e mares e 2,5% são de 
água doce. A maior parcela desta água doce (68,9%) está nas calotas polares, nas 
geleiras e neves dos cumes das montanhas mais altas da Terra. Os 29,9% restantes 
constituem as águas subterrâneas doces. A umidade dos solos e as águas dos pântanos 
representam cerca de 0,9% do total e a água dos rios e lagos, cerca de 0,3% 
(REBOUÇAS et al., 1999).        
 
A água disponível à população para beber, preparar alimentos e para a higienização 
corporal precisa apresentar padrões rigorosos de qualidade para não comprometer a 
saúde pública. Esses padrões são definidos por parâmetros capazes de refletir, direta ou 
indiretamente, a presença efetiva ou potencial de algumas substâncias ou 
microrganismos que possam comprometer a qualidade da água, desde a sua estética à 
sua salubridade. Esta última, exige que a água não contenha microrganismos patogênicos 



e/ou substâncias químicas nocivas. Do ponto de vista estético, as exigências se referem 
aos aspectos físicos e organolépticos que possam tornar a água indesejável ao 
consumidor, induzindo-o usar águas de melhor aparência porém, sem controle de 
salubridade (BRANCO, 1999).  
 
Essa água ideal para o consumo humano, torna-se cada vez mais rara, porque os 
mananciais sofrem alterações devido às atividades humanas, tornando-os veículos de 
vários tipos de impurezas. Praticamente, 51% da população urbana brasileira não conta 
com sistemas de coleta de esgotos sanitários e menos de 10% do esgoto coletado recebe 
tratamento adequado (CABES,1998). O restante, cerca de 10 bilhões de litros de esgotos 
por dia, é lançado diretamente no meio ambiente, de maneira indiscriminada, 
comprometendo a qualidade dos corpos aquáticos receptores (CABES, 1998). 
 
Rios e lagos constituem fonte de abastecimento de água para as populações e 
representam também o veículo natural para o escoamento dos produtos indesejáveis. O 
controle do lançamento de despejos na água abrange a proteção do manancial.  
 
A saúde da população depende da qualidade, associada ao processo de potabilização, 
entretanto, em muitos lugares do mundo a população utiliza a água bruta do manancial 
para usos múltiplos (lavagem de roupas e utensílios domésticos, recreação, irrigação de 
hortaliças, etc.), incluindo o consumo humano. As descargas contínuas de substâncias 
poluidoras tornam esses mananciais progressivamente impróprios para o consumo. O 
principal efeito dos poluentes orgânicos como os esgotos, os detergentes e os 
fertilizantes, é a eutrofização. Define-se eutrofização como o processo acelerado de 
enriquecimento dos corpos aquáticos com nutrientes, principalmente compostos de 
nitrogênio e fósforo. Estes promovem o crescimento de algas e macrófitas, e quando em 
altas concentrações, os corpos aquáticos se evidenciam extremamente verdes  e/ou 
cobertos de plantas enraizadas e flutuantes. Essa grande quantidade de algas e o 
excesso de plantas rapidamente alteram a qualidade da água, seja através de sua 
degradação, seja através de produtos que causam sabor, odor, toxinas, turbidez elevada 
e até inconvenientes  nas estações de tratamento de água, visto que, algas causam o 
entupimento dos filtros de areia (ESTEVES, 1988; BRANCO, 1986), entre outros 
problemas. 
 
Cada rio ou lago possui, até certo ponto, uma capacidade natural de receber poluentes. 
Essa capacidade de neutralização da matéria poluidora através dos processos de 
diluição, sedimentação e estabilização química é denominada autodepuração. Nos cursos 
d’água poluídos ocorre uma transformação gradual dos componentes orgânicos em sais 
minerais e gás carbônico, restabelecendo-se lentamente a limpidez das águas naturais 
(BRANCO, 1986). 
 
A poluição, se não for contínua, diminui ao passar do tempo e com a extensão vencida 
pela correnteza, no caso do rio, graças à oxidação biológica feita pelos microrganismos, e 
à restauração do oxigênio dissolvido na água que é promovida pela aeração superficial ou 
pela atividade dos organismos fotossintetizantes (BRANCO, 1986). 
 
Os “wetlands” naturais (Figura 1) se destacam entre os processos de autodepuração por 
serem áreas inundadas constante ou sazonalmente, que desenvolvem uma vegetação 
adaptada à vida em solos alagados, com valor ecológico inestimável quanto à  melhoria 
da qualidade da água. Várzeas de rios, pântanos, brejos e estuários estão entre os 
ecossistemas mais férteis  e produtivos do mundo, apresentando enorme diversidade 
biológica. Neles a água, os vegetais e o solo formam um ecossistema equilibrado, com a 



reciclagem de nutrientes. Essa reciclagem é obtida através de processos químicos, físicos 
e biológicos  (D'AMBRÓSIO, 1998). 
 
Essas áreas ocupam aproximadamente 6% da superfície sólida do planeta. Mas, estão 
diminuindo em todo mundo, porque são drenados ou aterrados para expansão das 
cidades, ou alagados para construção de represas, assim como também utilizados como 
depósitos de lixo ou destruídos pela poluição, sendo lentamente extintos (D'AMBRÓSIO, 
1998). 

 

 
Fonte: www.viewimagem.com, 2001 
Figura 1: Foto de um wetland natural 

 
Os “wetlands” construídos visam estimular o uso e melhorar as propriedades dos 
“wetlands” naturais, relativas à degradação de matéria orgânica, ciclagem de nutrientes e 
conseqüentemente, melhorar a qualidade do efluente (MARQUES, 1999). 
 
Esses sistemas artificiais têm sido usados em diversos países para o tratamento 
secundário e terciário de águas residuárias (SALATI JR. et al., 1999), pois são simples de 
construir, de fácil operação e manutenção e de custo baixo. Os  componentes básicos de 
um wetland são: 
 

1) Substrato - pode ser usado como substrato, resíduos de mineração como 
areia, silte, cascalho, brita e outros; e resíduos orgânicos. O substrato promove 
espaços vazios que servem de canais de vazão, facilitando o escoamento do 
esgoto ou da água poluída, de acordo com sua permeabilidade. Constitui, aliado 
às raízes das macrófitas aquáticas, local ideal para a remoção de nutrientes e 
para a formação do biofilme microbiano. O substrato deverá ser colocado sobre 
uma proteção impermeável de lona, manta, asfalto ou argila compactada, que 
evita a contaminação do solo e eventual infiltração até o lençol freático. Essas 
camadas permitem a contenção da água poluída no sistema (MARQUES, 1999; 
SALATI JR. et al., 1999); 
 
2) Macrófitas aquáticas – podem ser usadas espécies vegetais nativas que se 
caracterizam por crescer em locais alagados a maior parte do tempo (JOLY, 
1991). Suas raízes captam nutrientes e outras substâncias da água que alimenta 
o sistema. Incorporam ar pelas folhas e o transfere aos rizomas e raízes através 
do aerênquima (tecido vegetal de preenchimento). O oxigênio passa das raízes 
ao substrato, que pode apresentar-se em condições de anaerobiose por estar 
submerso. Essa transferência de oxigênio aumenta a degradação aeróbia de 



compostos orgânicos no local (BRIX, 1997). As espécies mais usadas são as dos 
gêneros   Typha, Juncos, Scirpus, Carex e Phragmites;  
 
3) Biofilme microbiano - desenvolve-se na rizosfera, raízes e substrato. Esse filme 
biológico é composto por colônias de bactérias, protozoários, micrometazoários e 
outros microrganismos que degradam a matéria orgânica para sais inorgânicos 
tornando os nutrientes disponíveis para as macrófita (MARQUES, 1999); 
 
4) Distribuição da água residuária pelo leito – deve ser caracterizada pela 
simplicidade de manutenção e operação. As estruturas de entrada e saída da 
água de alimentação podem ser trincheiras cheias de pedras para facilitar a 
distribuição do afluente por todo o leito, diminuir o impacto da correnteza sobre o 
biofilme e garantir a máxima assimilação de poluentes. Para a drenagem das 
trincheiras recomenda-se o uso de tubos de PVC, que também controlam o nível 
de água no sistema. Quando o fluxo se mantém embaixo e perto da superfície do 
substrato, trata-se de um “wetland” de fluxo subsuperficial e no caso do fluxo de 
água residuária manter-se na superfície do substrato (o que pode atrair insetos), 
denomina-se “wetland” de fluxo superficial (MARQUES, 1999). 

 
As bactérias heterótrofas, comumente encontradas em águas naturais e nas que recebem 
matéria orgânica, proliferam no substrato, formando um biofilme que promove a 
autodepuração dessa água. Na degradação biológica dos constituintes orgânicos dos 
esgotos e na eliminação de patógenos em “wetlands” artificiais, o substrato e as raízes 
das macrófitas têm papel crucial (HAGENDORF et al., 2000).  
 
A diminuição do número de bactérias dos esgotos – do grupo dos coliformes ou 
patogênicas – ocorre, segundo Branco (1986), entre outros processos, pela presença de 
bacteriófagos (vírus que parasitam bactérias), pela precipitação de partículas que 
arrastam as bactérias para o fundo, pela floculação e adsorção, pela falta de substâncias 
nutritivas para as bactérias de vida livre e conseqüentemente para as patogênicas. O 
antagonismo entre microrganismos patogênicos e os habitantes naturais contribuem para 
um certo grau de purificação do esgoto. 
 
O tratamento secundário ou terciário de esgotos com “wetlands” construídos tem 
promovido efluentes finais de boa qualidade, tornando possível seu lançamento em 
corpos d'água ou a sua reutilização para fins não considerados nobres: irrigação restrita, 
por exemplo. 
 
A água, pode ser transmissora de várias doenças. As enfermidades de veiculação hídrica 
são ocasionadas por microrganismos (vírus, bactérias, protozoários e helmintos). Tais 
patógenos, não fazem parte do conjunto de organismos que normalmente se encontram e 
reproduzem-se no meio aquático. Seu ambiente normal é o próprio trato intestinal do ser 
humano parasitado ou animais de sangue quente e a transferência desses 
microrganismos para as massas d'água, ocorre através das suas fezes (PELCZAR et al., 
1980), acentuando a propagação das doenças. 
 
O desencadeamento de doenças é de uma forma geral, o resultado da interação de 
fatores político-sócio-econômicos além de fatores físicos, químicos e biológicos. 
Interações essas que associadas com agentes que perturbam as funções vitais dos seres 
vivos, constituem o ambiente gerador de doença. As diarréias são uma ilustração da ação 
conjunta dos fatores que conduzem à doença e a mantém. Fatores como pobreza, 
abastecimento de água precário, escassez e contaminação de alimentos, hábitos 



alimentares, falta de higiene pessoal e doméstica, lixo, ausência de rede coletora e 
estações de tratamento de esgotos, são os veículos de agentes patogênicos, que causam 
as infecções entéricas, agravantes da desnutrição e esta, por sua vez, influi na patogenia 
dos processos diarréicos, constituindo a causa básica mais importante da mortalidade na 
infância e das doenças recorrentes que determinam quadros de endemicidade 
(ROUQUAYOL et al.,1999). 
 
Para que o lançamento ou reutilização dos efluentes tratados aconteça sem risco, é 
necessário o controle microbiológico freqüente e sistemático, informando a eficiência dos 
sistemas de tratamento na remoção de microrganismos. Torna-se primordial também a 
utilização de microrganismos indicadores que, quando presentes na água, “indiquem” que 
houve contaminação por fezes ou por esgotos; são estes os chamados “organismos 
indicadores” de contaminação fecal.  
 
Os microrganismos indicadores de contaminação fecal permitem analisar volumes 
pequenos de água, com técnicas simples, de baixo custo e obtenção de resultados 
rápidos, ao contrário da análise sistemática de todos os microrganismos eventualmente 
contaminantes, que se torna difícil, onerosa e impraticável, principalmente nas regiões do 
país que apresentam escassez de recursos para tais investigações, mas que necessitam 
de água de boa qualidade para  consumo (CEBALLOS, 2000). 
 
Destacam-se entre os microrganismos indicadores de contaminação fecal, os coliformes e 
dentre eles o subgrupo dos coliformes fecais. Estes pertencem à família 
Enterobacteriaceae. Eles são bastonetes Gram-negativos não formadores de esporos que 
crescem a 44,5°C (termotolerantes). Nas fezes de animais homeotérmicos, sua 
concentração é em média, 108 a 1010 células por grama. Escherichia coli compõe 90% do 
total dos coliformes fecais que um indivíduo libera por dia (109 bactérias por grama de 
fezes). Esta bactéria atende os pré-requisitos de um bom indicador de contaminação 
fecal, principalmente porque é constituinte normal da flora intestinal de animais de sangue 
quente, como o homem e é de fácil detecção (CEBALLOS, 2000). 
 
Ambientes de água doce também contém microrganismos parasitas intracelulares 
obrigatórios, como os bacteriófagos, que são vírus e portanto requerem a presença de 
bactérias hospedeiras viáveis para sua replicação. Estes vírus ao se replicarem, causam 
a lise da bactéria em aproximadamente 1 hora no chamado ciclo lítico. Podem também se 
associar ao genoma bacteriano introduzindo-lhe novos genes que lhe serão benéficos – 
no ciclo lisogênico (FARRAH,1987).  
 
Os colifagos são bacteriófagos específicos de E. coli e foram considerados indicadores 
microbiológicos potenciais de qualidade da água e da eficiência de estações de 
tratamento de esgoto e por estarem presentes em águas que contém  E. coli. 
Apresentarem-se no esgoto em número maior que nas fezes humanas e desenvolvem 
maior resistência ambiental que as bactérias (BITTON, 1987). 
 
Atualmente são quantificados os colifagos somáticos, que se aderem à receptores da 
parede celular bacteriana e os bacteriófagos F-específicos, que se adsorvem ao pili  F  
bacteriano, ou pili sexual encontrado nas cepas (F+) de E. coli  (IAWPRC, 1991). 
 
Os colifagos somáticos são usados como indicadores de contaminação fecal, 
principalmente quando há necessidade de resultados rápidos, em 4-6 horas (CEBALLOS, 
2000).  
 



Os bacteriófagos F-específicos apresentam sobrevivência ambiental semelhante a alguns 
vírus entéricos humanos como os Coxsakie e Norwalk, além de possuir um tamanho 
semelhante a esses e ao Poliovírus, o que poderia levá-los futuramente, se confirmado 
através de pesquisas, a ser indicadores de contaminação viral. Por enquanto são 
necessárias mais investigações neste sentido (IAWPRC, 1991). 

 
 

4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 - Descrição Geral do Experimento: 

O experimento com “wetlands” artificiais foi montado no Campus II da 
Universidade Federal da Paraíba, na cidade de Campina Grande (7°13' 11"S, 35° 
52' 1" W, 550m acima do nível do mar). O sistema era constituído de 5 tanques 
de cimento amianto, com  capacidade de 227 litros (72,5cm de diâmetro; 55cm de 
altura, área interna de 0,413m2) enchidos com brita de 19mm até 40cm de altura. 
Este experimento foi conduzido em batelada  e alimentado (fluxo sub-superficial) 
diariamente com água procedente de um córrego poluído por esgoto doméstico 
(vindos de bairros próximos) que deságua no açude de Bodocongó após 
atravessar o Campus II da UFPB. Para que a alimentação fosse realizada, acima 
de cada tanque foi colocado um balde plástico, com capacidade para 20L, com 
uma torneira inserida na parte inferior. O balde foi colocado sobre uma plataforma 
de madeira, a 1,0m de altura para que o dispositivo de saída ficasse a 40cm da 
borda superior do tanque correspondente. A torneira esteve conectada a uma 
mangueira plástica flexível de 25mm de diâmetro, desaguando em um tubo de 
PVC de 75mm de diâmetro e 15cm de comprimento, que foi inserido na camada 
de brita até a profundidade  de 20cm. 

 
Em cada um dos quatro tanques foram plantados, em profundidade de 20cm, 8 
propágulos/m2  da macrófita Typha spp, e o tanque restante, sem plantas, foi 
usado como controle (Figuras 2 e 3) . As macrófitas foram coletadas em uma 
lagoa formada pelo próprio córrego, a montante do ponto de coleta das amostras 
de água (afluente – P2). Antes de serem colocadas no substrato de pedra, de 
cada propágulo foi cortada sua área foliar e retirou-se cuidadosamente o material 
aderido à raiz, através de lavagens com água do próprio córrego.  
 
O experimento foi montado segundo um delineamento casualizado, com  quatro 
repetições para o tempo de detenção hidráulica (TDH) de 10 dias. Para isso, a 
alimentação foi de 16L, com água  coletada no ponto final da lagoa (P2). Com 
essa água se enchia o balde e deixava-se escoar suavemente para o tanque, 
através  da tubulação mencionada anteriormente. A alimentação era feita 
diariamente, e sempre no mesmo horário (17:00 h). Para regular o tempo de 
detenção hidráulica, o dispositivo de saída de água foi montado no lado oposto a 
entrada, a 5cm da base do tanque e constituído por uma tubulação de PVC de 
25mm de diâmetro e 10cm de comprimento. Este estava conectado a um tubo 
vertical de 25mm de diâmetro e 45cm de altura, que funcionava como 
extravasador. A 15cm de altura dessa tubulação foi inserida uma torneira, onde 
se coletaram as amostras de água efluente para as análises físico-químicas e 
microbiológicas. 

 



 
Figura 2 : Vista de um tanque 
controle 

   
  Figura 3 : Vista de um tanque 
vegetado 

 
4.2 - Período de Amostragem: 

 
O período de amostragem foi de janeiro a julho de 2001. As coletas das amostras 
tiveram freqüência mensal. O horário das coletas  foi sempre entre 7:30 e 9:00 
horas. 

 
4.3 - Procedimento para Coleta e Preservação das Amostras: 

 
A coleta e preservação das amostras procederam conforme as recomendações 
de APHA (1995). Para as análises físico-químicas, as amostras foram coletadas 
em garrafas plásticas previamente limpas, com capacidade de 2L. Para as 
análises microbiológicas, a água foi coletada em frascos de vidro, de boca larga, 
com 1L  de capacidade, cor âmbar, estéreis por calor  da estufa a 170°C por 2 
horas e com o gargalo protegido com papel laminado. Os frascos eram abertos 
no momento da coleta, sendo preenchidos até aproximadamente dois terços do 
volume total, para facilitar a homogeneização da amostra. Imediatamente após a 
coleta, as amostras eram preservadas em caixas de isopor com gelo, a uma 
temperatura  inferior a 10°C, caso contrário a quantidade de bactérias da amostra 
seria alterada. 

 
4.4 - Parâmetros Analisados 

 
No local da coleta foi medida a temperatura através da imersão direta no líquido. 
Em laboratório, os parâmetros físico-químicos analisados foram: pH, 
condutividade elétrica, oxigênio dissolvido (OD) e demanda bioquímica de 
oxigênio (DBO5), que seguiram as recomendações de APHA (1995). As análises 
laboratoriais microbiológicas foram  colifagos somáticos, coliformes fecais e 
bacteriófagos F-específicos, sendo os dois primeiros segundo o método 
recomendado pelo APHA (1998) e o último, segundo Debartolomeis e Cabelli 
(1991). 

 
 
 
 



4.4.1 - Parâmetros  Físico-químicos 
 

4.4.1.1 - Temperatura  
 

A temperatura é um parâmetro importante à ser analisado, pois 
está diretamente relacionado com o metabolismo dos 
microrganismos. Quanto maior for a temperatura maior será a taxa 
metabólica, acelerando o processo de biodegradação da matéria 
orgânica, a  assimilação de nutrientes e o  consumo do oxigênio 
dissolvido do corpo aquático (APHA, 1995) 
 
a) Aparelhagem 

• Termômetro de filamento de mercúrio, da marca Incotherm 
com escala  de 0 – 60ºC. 

 
b) Metodologia 
 

• após a coleta, mergulhar o termômetro na amostra; 
• esperar estabilização da temperatura; 
• fazer leitura com o bulbo do termômetro imerso na amostra; 
• anotar na folha de campo. 

 
 

 4.4.1.2 - Potencial Hidrogeniônico (pH)  
  

Um dos principais testes freqüentemente usados em águas 
tratadas e brutas, é a avaliação do potencial hidrogeniônico. A 
condição ácida ou básica da água refere-se à  concentração de 
íons de hidrogênio (H+) em uma solução. Condições muito ácidas 
ou muito básicas da água  afetam o desenvolvimento dos 
organismos nela contidos. 
 
a) Aparelhagem 

• pH-metro; 
• agitador e haste magnética; 

 
b)  Metodologia 

• calibrar o instrumento de acordo com o pH provável da 
amostra (amostra em que se espera acidez, calibrar com 4 e 
7 e amostra em que se espera alcalinidade, calibrar com 7 e 
9); 

• colocar 100mL da amostra em um becker  e sob agitação 
fazer a leitura do pH. 

 
 

  4.4.1.3 - Condutividade Elétrica  
    

Condutividade é a medida da habilidade de uma solução aquosa, 
para transportar uma corrente elétrica. Esta habilidade é indicada 
pela presença de sais, pois quanto maior a concentração total, e a 
valência desses íons, maior será a condutividade elétrica. 
 



a)   Aparelhagem 
• condutivímetro; 
• becker de 125mL. 
 

b) Metodologia 
• calibrar o aparelho de acordo com a temperatura ambiente 

do laboratório; 
• colocar 100mL da amostra em um becker e após a imersão 

do eletrodo na amostra ler a condutividade diretamente no 
aparelho (observando a escala indicada no mesmo). 

 
 
4.4.1.4 - Oxigênio Dissolvido (OD)  

    
O oxigênio dissolvido (OD) é fundamental para a sobrevivência 
dos organismos aeróbios. Durante o processo de biodegradação e 
consumo da matéria orgânica, as bactérias fazem uso do oxigênio 
nos seus processos respiratórios, podendo causar uma redução 
acentuada da sua concentração no meio. A análise de OD é um 
importante teste para águas poluídas e para águas em processo 
de tratamento. Por que ambientes pobres em oxigênio e ricos em 
matéria orgânica são propensos a proliferação de microrganismos 
anaeróbios. 
 
a) Aparelhagem 

• frascos de DBO com tampa esmerilhada e volume 
conhecido; 
• erlemayers de 250mL; 
• bureta de 50mL. 

 
b) Metodologia 

 
b.1-  Fixação do Oxigênio Dissolvido no campo: 

• encher um frasco de DBO com a amostra a ser 
analisada, evitando a formação de bolhas de ar; 

• adicionar 1mL de sulfato manganês e 1mL de azida 
sódica. Fechar o frasco e misturar por inversão; 

• deixar sedimentar o precipitado. Quanto mais intensa for 
a tonalidade marrom do precipitado, maior a quantidade 
de OD na amostra. 

 
b.2-  Procedimento no laboratório 

• adicionar 1mL de H2SO4 concentrado. Fechar o frasco e 
homogeneizar por inversão; 

• colocar 200mL erlemayer de 250mL; 
• titular, sob agitação, com tiossulfato de sódio de 

normalidade conhecida, até que se obtenha uma 
coloração amarela palha suave; 

• adicionar 4 - 6 gotas de amido solúvel (surgirá a 
coloração azulada);  



• prosseguir titulação até o desaparecimento da cor  
azulada; 

 
c) Cálculo 
 
     OD (mg/L) = Vtit x N x 8000 
                                      Vc 
Onde:  
 
Vtit = volume do tiossulfato titulado; 
N = normalidade do tiossulfato ; 
Vf = volume do frasco 
Vc =  volume corrigido do frasco de DBO (Vc=  Vf - 2)   
                                                                                   Vf 

 
 

 4.4.1.5 - Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5)  
  

A Demanda  Bioquímica de Oxigênio é um parâmetro utilizado 
para avaliar a quantidade de oxigênio requerida por 
microrganismos aeróbios para a degradação bioquímica do 
material orgânico de águas residuárias brutas, efluentes, de águas 
poluídas em geral (em 5 dias). 
 
A DBO5 tem sido um dos parâmetros aplicados na legislação 
ambiental para regulamentar o lançamento de efluentes em 
corpos d'água. (OLIVEIRA et al., 2000). 
 
a) Aparelhagem 

• aerador de aquário; 
• frasco de vidro com capacidade de +  4L; 
• incubadora  de DBO 
• frascos padrão de DBO. 
 

b) Metodologia 
• colocar o frasco com + 4L de água destilada e incubar água 

destilada a uma temperatura de 20oC no escuro, por 24 
horas antes do dia da coleta; 

• no dia da coleta, aerar por duas horas e a seguir adicionar, 
para cada litro no recipiente 1mL de cloreto de cálcio, 1mL de 
sulfato de magnésio, 1mL de solução tampão de fosfato e 
1mL de cloreto férrico; 

• para cada recipiente aerado deve ser feita uma  prova em 
branco; 

• a prova em branco é obtida através do sinfonamento do 
líquido de diluição para os frascos padrões de DBO, que 
serão em duplicata para possibilitar a leitura inicial do OD e o 
outro a leitura do OD após 5 dias; 

• o volume de amostras nos frascos padrões de DBO, varia de 
acordo com a DBO esperada e é feito em duplicata; cada 
frasco foi completado (por sinfonamento) o volume do frasco 
com o líquido de diluição;  



• ler o oxigênio dissolvido inicial (após preparo de todas as 
amostras); 

• incubar o outro frasco das amostras e da prova em branco 
por 5 dias a 20ºC; 

• ler o OD após 5 dias. 
 
c) Cálculo                            
 

DBO5,20 (mgO2/L)  = (Odi – Odf)  x   V frasco 
V amostra 

Onde:  
ODi  = concentração de oxigênio dissolvido inicial de cada 

amostra; 
Odf = concentração de oxigênio dissolvido final de cada 

amostra, medido após 5  dias de incubação; 
Vfrasco = volume do frasco de DBO; 
V amostra  = volume da amostra contida, no frasco de DBO. 
No frasco contendo a prova em branco a depleção do oxigênio 

ao longo de 5 dias (ODi – ODf) não deve exceder 
0,2mg/L. 

 
4.4.2 - Parâmetros Microbiológicos  

   
4.4.2.1- Colifagos  (Plaqueamento Direto em M-TSA) 

       
São  bacteriófagos (vírus que atacam bactérias) específicos de 
Escherichia coli. Estão presentes em menor quantidades nas 
fezes humanas e de animais homeotérmicos do que em águas 
residuárias. São considerados bons indicadores de contaminação 
fecal, visto que apresentam maior resistência ambiental que os 
coliformes indicando, portanto a qualidade sanitária de águas 
brutas e tratadas. (CEBALLOS, 2000)  
 
a) Material Necessário 

- Cepa Hospedeira Escherichia coli C, ATCC  Nº 13706 
- Trypticase Soy Agar Modificado (M-TSA)  

 
b) Procedimentos  

- em tubos contendo 5,5mL de M-TSA dissolvidos a 45ºC e 
mantidos em banho-maria adicionar 5mL da amostra ou de 
sua diluição, 1mL da cepa hospedeira (E. coli C em 
densidade óptica 0,5) e 1 gota de TPTZ (2,3,5 – cloreto de 
trifenil tetrazolium dissolvido em etanol – 1% w/v – estéril); 

- agitar por rotação e verter em placa de Petri estéril. Replicar 
4 vezes; 

- incubar as placas, depois de solidificadas com base para 
cima, a 35ºC durante pelo menos 6 horas e no máximo 18 
horas; 

 
 
 

 



c) Cálculo  
 

 
Número de colifagos 
(UFP/100mL) = diluiçãoxfiltradovolume

xlisesdenúmero 100

 
 
 
  

4.4.2.2 - Bacteriófagos F-específicos   
 

Foram considerados prováveis indicadores de enterovírus 
patógenos, por serem semelhantes aos vírus humanos, e 
apresentar resistência ao cloro semelhante a do vírus da 
poliomielite. Porém, essas investigações ainda  estão sendo 
desenvolvidas (DELGADO et al., 1991 apud CEBALLOS, 2000). 
 
a) Material Necessário 
     - Meio Ágar Base com antibióticos; 
     - Ágar da Camada Superior (Ágar Soft) 
     - Cepa Hospedeira (E.coli HS). 
 
b)  Procedimento do Ensaio 

• em um tubo de ensaio contendo 4mL da amostra ou da 
diluição a ser testada, adicionar 0,25mL de uma cultura da 
cepa hospedeira (crescida até a metade da fase log, a 37º C 
em caldo triptona). 

• verter em um tubo com ágar soft, agitar e verter em placa de 
Petri, resfriar e incubar a 37º C em aerobiose. Contar as 
placas de lise após 24 h. 

 
c) Cálculo:  
 

 
Número de bacteriófagos 
(UFP/100mL) = diluiçãoxfiltradovolume

xlisesdenúmero 100

 
 
  

4.4.2.3 - Coliformes Fecais 
 
Os coliformes fecais formam um sub-grupo dos coliformes totais. 
Pertencem a família Enterobacteriaceae, são Gram-negativos e 
não produzem esporos (PELCZAR et al., 1980). 
 
Desenvolvem-se em temperatura mais elevada  que  os coliformes 
totais (44,5°C), por isso são chamados termotolerantes. Fazem 
parte da  microflora intestinal do  homem, e de animais 
homeotérmicos e podem ser encontrados em esgotos, sendo 
considerados indicadores da possível presença de bactérias 
patogênicas, que são liberadas junto às fezes de indivíduos 
infectados (CEBALLOS,2000). 
 



Para a quantificação de coliformes fecais utilizou-se a técnica de 
membrana filtrante (APHA, 1998). 
 
a) Procedimento da análise 

• filtrar amostra bruta ou diluição, em proporções adequadas a 
concentrações de colônias esperadas, com membrana 
MILLIPORE de 47mm de diâmetro e poros de 0,45µm em 
funil estéril; 

• colocar a membrana sobre almofada com meio de cultura m-
FC que está na placa de Petri, etiquetada para a diluição 
filtrada; 

• inverter a placa e incubar em estufa a 44,5°C durante 24 
horas, em sacolas plásticas com algodão umedecido para 
evitar ressecamento do meio de cultura. 

 
b) Cálculo:  

     
Número de bactérias 
(UFC/100mL) =  diluiçãoxfiltradovolume

xcolôniasdenúmero 100
=

 
 

O resultado é expresso unidades formadoras de colônias por 
100mL.  

 
4.5 – Análise Estatística 

 
Foi realizada análise estatística descritiva utilizando o programa Excel 2000 para 
Windows. Com base nesse estudo passou-se a considerar os valores médios 
para os quatro tanques vegetados.  

 
  

5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Ao longo do período analisado (janeiro-julho / 2001) a temperatura do afluente (P2) teve 
uma amplitude máxima de 4ºC. Amplitude esta, que também foi observada para a 
temperatura ambiente no local da coleta. Entre os meses de janeiro e março (os meses 
de verão) ocorreram as maiores temperaturas ambientais locais, comparadas com as dos 
meses de abril a julho (os meses de inverno na região). A temperatura afluente mais alta 
ocorreu no mês de março (25ºC) e a mais baixa em abril e maio (21ºC).  
 
Para os “wetlands” vegetados a maior temperatura foi de 24,8ºC (jan/01) e a menor foi de 
19,5ºC (maio/01). No tanque controle, a maior temperatura foi de 25ºC (jan e fev/01) e a 
menor também foi de 19,5ºC (maio/01).  
 
Essas variações relativamente pequenas da temperatura do ar são próprias de países 
tropicais (CEBALLOS, 1995). Esteves (1998) observa que devido a essa pouca variação 
climática não se pode falar de “sazonalidade” nestas regiões e sim de “variações 
climáticas temporais”, onde a chuva ou a precipitação pluviométrica é a principal diferença 
climática. 
 
Os valores do pH no afluente do sistema variaram entre 7,6 (jan/01) e 6,9 (abril/01).  
 



Nos tanques vegetados (R10) houve diminuição média de 1,8% (7,31 – 7,17) em relação 
ao afluente (P2), com os maiores valores de pH no mês de fevereiro (7,6) e o menor no 
mês de junho (6,8). No tanque controle (T10) houve aumento médio de 3,7% (7,31 – 7,57) 
em relação a P2, ao longo dos meses de janeiro a julho, com maiores valores nos meses 
de janeiro e maio (7,6) e menor valor em junho (7,2). 
 
O pH em todo o sistema (tanques vegetados e não vegetados) se manteve em torno do 
neutro. Valores semelhantes de pH foram observados em “wetlands” construídos na 
Uganda, que  também variaram entre 6 – 7. Nesses wetlands foram usadas: Cyperus 
papyrus e Miscanthidium violaceum com fluxo superficial  (KANSSIIME et al., 2000). 
 
A condutividade elétrica (Figura 4) em P2, teve o maior valor no mês de maio 
(1555µmho/cm) e o menor no mês de junho (890µmho/cm). Este aumento quase 
duplicado pode ter sido originado pela lavagem do solo (nas chuvas do mês de maio) da 
bacia de drenagem e o carreamento dos sais para dentro do lago, proporcionando um 
aumento considerável desse parâmetro. 
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Figura 4 - Variação espaço temporal dos valores de condutividade elétrica no  afluente 

(P2) e   
nos efluentes dos “wetlands” controle (T10) e vegetados (R10). 

 

No tanque controle (T10) a remoção foi, em média de 12,7% (1173-1025µmho/cm), com 
representação maior no mês de maio (1418µmho/cm) e menor no mês de março 
(498µmho/cm). No efluente dos tanques vegetados foi observado um aumento médio de 
90,1% (1173 - 2237µmho/cm), o maior valor de condutividade elétrica nesses tanques (no 
período de amostragem) foi observado no mês de fevereiro -  3310µmho/cm. 
 
Os valores de oxigênio dissolvido do afluente do sistema estiveram em torno de  zero ao 
longo dos sete meses analisados. Já nos efluentes, tanto do tanque controle como dos 
tanques vegetados, o oxigênio dissolvido (OD) sofreu um pequeno aumento: no tanque 
controle de 0 para 0,28mg/L. A média de aumento do oxigênio dissolvido no efluente dos 
tanques vegetados foi de 0 para 0,32mg/L. Pequenos aumentos de OD em efluentes de 
wetlands com plantas também foram registrados por Brix (1997), o qual  atribui à rizosfera 
esse efeito, visto que ela libera O2 para a massa líquida. 
 



No tanque T10 o maior valor de OD foi observado no mês de janeiro e abril (1mg/L) e em 
R10 o maior valor médio correspondeu aos meses de fevereiro e abril (0,75mg/L). 
 
 
A concentração de matéria orgânica biodegradável (DBO5) (Figura 5) teve redução média 
significativa, de 76% (19 – 4mgO2/L) para o tanque controle e de 88% (19 – 2mgO2/L) 
para os tanques vegetados, fazendo-se notar a função da rizosfera juntamente com o leito 
e o biofilme microbiano, na retenção de matéria orgânica o que fez aumentar a 
porcentagem de remoção no tanque vegetado. O biofilme cumpre também uma função 
adicional: a biodegradação de parte dessa matéria orgânica.  
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Figura 5 - Variação espaço temporal dos valores da demanda bioquímica de 

oxigênio no afluente (P2) e  nos efluentes dos “wetlands” controle 
(T10) e vegetados (R10). 

 
Os valores mais altos de DBO5 no afluente atingiram valores de 38mgO2/L no mês de 
março/01 e os mais baixos foram obtidos no mês de fevereiro/01 (9mgO2/L). Os efluentes 
dos tanques vegetados apresentaram menor valor médio  em  maio  (0,75mgO2/L)  e  
maior  valor médio em março (3mgO2/L). Já os efluentes de T10, que removeram menos 
matéria orgânica biodegradável, apresentaram valor menor em junho (2mgO2/L) e maior 
valor em maio (7mgO2/L) (Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Valores médios dos parâmetros físico-químicos e suas porcentagens de remoção. 

 

 
*P2 – água de alimentação; T10 – tanque controle; R10 – tanque vegetado; PH – potencial 
hidrogeniônico; CE – condutividade elétrica; DBO5 – demanda bioquímica de oxigênio; OD 

- oxigênio dissolvido. 
 
 

Parâmetro Unidade P2 T10 R10 Remoção (%) 
     T10 R10 

Temperatura ºC 23,0 22,6 22,6 2,0 2,0 
pH _ 7,31 7,57 7,17 -3,7 1,8 
CE µmho/cm 1173 1025 2237 12,7 -90,1 

DBO5 mgO2/L 19,14 4 1,89 75,9 88,4 
OD mg/L 0 0,2 0,32 -28,6 -32,1 



Green et al.(1997), utilizaram “wetlands” de fluxo sub-superficial que conseguiram 
redução de DBO5 de 12,9mgO2/L (15,6 – 2,7mgO2/L) , ao longo de 5 dias, em período 
seco (em maio de 1995), em  Leek Wootton - EUA. A remoção média dos dois dias 
chuvosos no mesmo mês foi de 15,4mgO2/L (18 – 2,6mgO2/L). 
 
No decorrer do período analisado, os leitos cultivados com Typha spp removeram 99,75% 
(3,35x104 – 31,1UFP/100mL) de colifagos somáticos, enquanto que no leito controle 
93,93% (3,35x104 – 4,71x102UFP/100mL). A maior concentração de colifagos somáticos 
em P2 (Figura 6) ocorreu no mês de junho (9x104UFP/100mL) e a menor foi observada no 
mês de março (6,51x103UFP/100mL). O maior e o menor número de colifagos somáticos 
no tanque controle, foram nos meses de julho (2,75x103UFP/100mL) e abril 
(5,50x101UFP/100mL), respectivamente. Já os valores médios maiores e menores dos 
tanques vegetados, foram observados nos meses de julho (5,5x101UFP/100mL) e maio 
(1,4x101UFP/100mL), respectivamente. Estes dados mostram uma relação entre a 
diminuição da matéria orgânica biodegradável e o decaimento do número de vírus nos 
efluentes dos leitos cultivados e controle. 
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Figura 6 - Variação espaço temporal dos valores de colifagos somáticos no 

afluente (P2) e  nos efluentes dos “wetlands” controle (T10) e 
vegetados (R10). 

 
As contagens de colifagos somáticos em P2 foram semelhantes às encontradas por Val 
(1997) em águas com elevado grau de poluição, variando de 5 a 1,8x104UFP/100mL. 
Para Bitton o esgoto doméstico normalmente contém números elevados de colifagos 
somáticos e as concentrações variam entre 104 a 106UFP/mL. Os colifagos são 
detectados em uma ampla variedade de águas naturais incluindo lagos, rios e córregos, 
em diferentes localidades, com números de até 104UFP/mL (FARRAH, 1987).  
 
A redução de bacteriófagos F-específicos (Figura 7) no leito controle foi de 89,56% 
(1,76x104 – 1,93 x 102UFP/100mL), menor que a taxa de redução nos tanques vegetados, 
que foi de 99,86% (1,76x104 - 2,78x101UFP/100mL). 
 
A maior concentração de bacteriófagos F-específicos foi determinada, no afluente, no mês 
de junho (7,8x104UFP/100mL) e a menor em fevereiro (1,25x102UFP/100mL). No tanque 
controle, a maior concentração ocorreu em junho (7,75x102UFP/100mL) e a menor em 
maio (1,25x101UFP/100mL). Em P2, a maior concentração (7,8x104UFP/100mL) 
determinada ocorreu em junho, a uma temperatura de 23ºC, e a menor 
(1,25x102UFP/100mL) em fevereiro, à 24,5ºC. 
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Figura 7 - Variação espaço temporal dos valores de bacteriófagos F-específicos  

no afluente (P2) e  nos efluentes dos “wetlands” controle (T10) e vegetados (R10). 
 

Soares (2002) também encontrou, em um rio poluído, concentrações pouco maiores 
(8,9x104UFP/100mL) em temperaturas de 24ºC, se comparadas à temperatura de 25ºC, 
com concentrações um pouco menores (2,5x104UFP/100mL). 
 
Os esgotos são uma fonte abundante de uma variedade de bacteriófagos. As 
concentrações em esgoto misto (doméstico/industrial) são normalmente entre 103 e 
104UFP/100mL em períodos de seca. Contagens similares foram encontradas em águas 
de esgotos hospitalares, de matadouros e granjas (IAWPRC, 1991). 
 
Nos tanques vegetados, o maior valor foi encontrado no mês de julho 
(9,92x101UFP/100mL) e em  fevereiro, abril e junho estiveram ausentes. 
 
Segundo FARRAH (1987), em água doce, vários fatores podem influenciar os números de 
bacteriófagos, entre eles a temperatura, o pH, a radiação UV e a DBO5. De fato, o pH no 
mês de junho foi de 6,8 nos tanques vegetados (o menor valor) coincidindo com a 
diminuição de bacteriófagos e também com a redução da DBO5, que nesses tanques 
tiveram a maior redução nos meses de maio e junho, 0,75mgO2/L e 1mgO2/L 
respectivamente. Entretanto, as variações de pH foram muito pequenas no sistema, ao 
longo dos sete meses, entre 6,8 e 7,6, e provavelmente o pH baixo encontrado não foi o 
principal fator do decaimento. Mas, a queda da DBO5 associada com o crescimento e 
maturação do biofilme microbiano na raiz da planta deve ter retido não só matéria  
orgânica, como também os vírus.  
 
Por outro lado, o número de coliformes fecais também diminuiu acentuadamente, o que 
pode ter ocasionado queda na concentração dos vírus estudados (Figura 8). Conforme 
Branco a precipitação de partículas arrasta as bactérias para o fundo e a falta de 
nutrientes, dentre outros mecanismos, fazem decrescer o número de bactérias e entre 
elas as que são hospedeiras para os vírus estudados. 
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Figura 8 - Variação espaço temporal dos valores de coliformes fecais no 

afluente (P2) e  nos efluentes dos “wetlands” controle (T10) 
vegetados  (R10). 

                  
No tanque controle o valor médio de remoção de coliformes fecais (Figura 8) foi de 
99,08% (1,28x106 – 1,18x104UFC/100mL) nos tanques vegetados, porém, a remoção 
chegou a 99,96% (1,28x106 – 5,23x102UFC/100mL), ao longo dos sete meses 
observados (Tabela 2). O valor médio remanescente (5,23x102UFC/100mL) está em 
conformidade com o que recomenda a legislação nacional vigente, classificando estas 
águas como de Classe 2 (CEBALLOS, 2000) e satisfaz  também as recomendações da 
OMS para irrigação irrestrita (WHO, 1989). 
 
O maior valor de coliformes fecais encontrados no afluente ocorreu no mês de janeiro 
(2,3x106UFC/100mL) e o menor, no mês de fevereiro (1x105UFC/100mL). No tanque 
controle o maior valor foi de 3,2x104UFC/100mL, no mês de março e o menor valor foi de 
2x102UFC/100mL, em fevereiro. 
 
Os  tanques   vegetados apresentaram   concentrações  médias  maiores  no  mês  de 
março (8,69x102UFC/100mL) e menores no mês de fevereiro (3,1x101UFC/100mL). 
 

 
Tabela 2 - Valores médios dos parâmetros microbiológicos e suas porcentagens de 

remoção. 
 

Parâmetro Unidade P2 T10 R10      Remoção (%) 
     T10  R10 

Colifagos UFP/100ml 3,35 x 104 4,71 x 102 3,11x 101 93,93 99,75 

Bacteriófagos UFP/100ml 1,76 x 104 1,93 x 102 2,78 x 101 89,56 99,86 

Coliformes 
Fecais UFC/100ml 1,28 x 106 1,18 x 104 5,23 x 102 99,08 99,96 

 
*P2 – água de alimentação; T10 – tanque controle; R10 – tanque vegetado; 

 
De maneira geral, a remoção de microrganismos foi maior nos tanques vegetados, que no 
tanque controle. Observa-se a estreita relação entre redução do número de 
microrganismos com o crescimento da rizosfera e desenvolvimento do biofilme.  



6 - CONCLUSÕES 
 

• Os “wetlands” construídos, com dez dias de detenção hidráulica, apresentaram 
excelente eficiência de remoção de colifagos somáticos (99,75%), bacteriófagos F-
específicos (99,86%) e coliformes fecais (99,96%), associados à  diminuição de 
matéria orgânica biodegradável. 

• A temperatura não sofreu grandes variações ao longo dos sete meses analisados 
(22ºC e 23ºC). 

• Não houve acréscimo significativo nos valores de oxigênio dissolvido nos efluentes, 
tanto dos tanques vegetados como do tanque controle, comparados com o 
afluente. Embora, nos tanques vegetados, houve um aumento levemente superior 
ao tanque controle, pela transferência de oxigênio para o leito. 

• Estes resultados indicaram que “wetlands” com fluxo subsuperficial promoveram 
excelente redução de bactérias e vírus, de águas fortemente poluídas. 
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