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PEDRO CERQUEIRA

Também chamados de siste-
mas alagados construídos, os we-
tlands vêm ganhando espaço no
Brasil por serem opção vantajosa
para o tratamento de efluentes
domésticos, industriais e até de
mineração. De acordo com o bió-
logo André Baxter Barreto, a téc-
nica usada nos wetlands empre-
ga mecanismos puramente na-
turais para a remoção de polu-
entes. Assim como em ecossiste-
mas naturais, como pântanos,
brejos e manguezais, os efluentes
sofrem a ação de dispositivos fí-
sicos, químicos e biológicos, que
atuam simultaneamente.

André ressalta que esses pro-
cessos são otimizados usando
conhecimentos de engenharia,
química e biologia. Assim, um
ambiente natural é recriado por
meio de terraplanagem, imper-
meabilização do solo, instalação
da rede hidráulica para entrada
e saída de água e efluentes e co-
locação de um meio de suporte
que tem a função básica de sus-
tentar a vegetação.

A opção por essa técnica está
em crescimento no Brasil, mas a
ideia surgiu na Alemanha entre
as décadas de 1940 e 1950. Os pro-
cessos naturais pelos quais os
efluentes são tratados são a sedi-
mentação, a filtração por meios
porosos e pela interceptação das
raízes das plantas, a precipitação
a partir de reações químicas, a de-
gradação por micro-organismos
que se desenvolvem na superfí-
cie e a absorção de nutrientes e
poluentes pelas plantas.

As vantagens dos wetlands
construídos em relação aos siste-
mas de tratamento convencio-
nais estão na simplicidade de sua
implementação e manutenção, o

que também se traduz em um
custo menor. “O valor do metro
quadrado varia entre R$ 200 e R$
900, dependendo principalmen-
te de como o projeto será instru-
mentalizado”, avalia André Bar-
reto, que é gestor-executivo da
empresa Wetlands Construídos.
Já o menor custo operacional é
obtido justamente pelo aprovei-
tamento dos processos naturais,
que substituem a mecanização
(como os aeradores usados em
lagoas de aeração), dispensam o
uso de recursos energéticos e de
produtos químicos, além de po-
der produzir água para reúso
nessa própria cadeia.

O biólogo cita um benefício
secundário dos wetlands, que é
a possibilidade de desenvolver,
junto à parte funcional, um
projeto paisagístico a partir da
vegetação presente no tanque
de tratamento. Segundo o pro-
fessor Antônio Teixeira de Ma-
tos, do Departamento de Enge-
nharia Sanitária e Ambiental
da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG), a vegetação
que compõe o sistema pode
ser explorada por meio do cul-
tivo de espécies com valor co-
mercial, como cipreste, sa-
mambaia, capim, milho e arroz
para alimentação animal ou
até mesmo humana. O profes-
sor afirma que o risco de con-
taminação de alimentos foi es-
tudado e, observado o manejo
correto, seu consumo não é
comprometido. Ele cita como
exemplo o potencial de produ-
ção de uma espécie de capim,
que pode render de R$ 40 mil a
R$ 50 mil por hectare a cada
ano, valor que alguns produto-
res não conseguem arrecadar
com outras culturas nesse
mesmo espaço de terra.

TIPOS André Barreto explica que
existem diferentes tipos de we-
tlands, que variam de acordo
com o efluente a ser tratado e o
local. Nos wetlands verticais, o
efluente é colocado de forma in-
termitente na superfície e é dre-
nado de cima para baixo. Esse
modelo permite um ambiente
altamente aerado, o que possibi-
lita o crescimento de atividade
microbiana. Já os wetlands hori-
zontais permanecem constante-
mente alagados. Uma rede de ali-
mentação fica na entrada, e outra
de drenagem fica na saída. Nesse

trajeto, o efluente é submetido a
vários processos, como filtração,
sedimentação e atividade micro-
biana. O nível de tratamento é
tão eficaz que a água pode ser
usada novamente.

Nos wetlands para tratamen-
to do lodo biossólido, que é o
material orgânico que resulta
da decomposição da biomassa,
os sólidos são retidos na super-
fície e a maior parte da água es-
coa verticalmente pelo meio
suporte. O sistema dispensa o
uso de fontes energéticas e, no
fim do ciclo, gera um composto

rico em matéria orgânica que
pode ser usado na agricultura. O
tipo de wetland em que é possí-
vel ver a água na superfície é o
chamado superficial. Com uma
diversidade de plantas, eles re-
criam um ecossistema aquático.
Esse tipo é mais indicado para o
polimento final do efluente,
com a eliminação de agentes
patogênicos e remoção comple-
mentar de nutrientes, sendo
também usado como armaze-
namento de água para reúso.

APLICAÇÕES Para o tratamento
de esgoto, os wetlands se mos-
tram adequados para regiões
menos povoadas, já que exigem
uma área de um a três metros
quadrados por habitante para
sua implementação. Além de dis-
pensar a centralização do sanea-
mento, o processo não gera odor
e nem lodo, que, normalmente,
deveria ser retirado e levado a
um aterro sanitário. Nesse caso,
os wetlands se tornam alternati-
va interessante por transformar
uma Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE) num local estetica-
mente atraente. O sistema tam-
bém pode ser implementado pa-
ra o pós-tratamento, no caso das
ETEs que estão sobrecarregadas
ou não estão alcançando os pa-
drões ambientais exigidos.

O biólogo listou uma série de
setores em que os efluentes po-
dem ser tratados a partir dos wet-
lands. Na indústria, a técnica po-
de ser usada para efluentes de la-
ticínios, processamento de ali-
mentos, cervejarias, vinícolas e
produção animal. É preciso fazer

um estudo detalhado para deter-
minar que sistema e projeto s’ao-
mais adequados para cada tipo
de efluente. Na mineração, o pro-
cesso é usado na drenagem ácida
de mina, que é o efluente criado
pela oxidação dos minerais
quando expostos ao ar ou à água.

Nos casos em que a captação
das Estações de Tratamento de
Água (ETA) for feita em locais on-
de esse recurso já esteja contami-
nado, os wetlands podem ser
usados como um pré-tratamen-
to, resultando na redução dos
custos do sistema convencional,
já que diminui o uso de produtos
químicos e gera menos lodo. Para
a recuperação de cursos d'água
poluídos, parte do fluxo pode ser
direcionada para uma estação de
tratamento, passando por diver-
sos tanques contendo vegetação
variada, num processo puramen-
te biológico. O escoamento de
águas nas cidades, e até mesmo
no meio rural, muitas vezes re-
sulta em inundações, sedimenta-
ção dos rios e deterioração da
água. A técnica dos wetlands
construídos também é capaz de
minimizar esses impactos e fazer
o tratamento dessa água.

EFICIÊNCIA NO
TRATAMENTO DE EFLUENTES

Vantagens do sistema alagados em relação aos tradicionais para remoção de poluentes
estão na simplicidade de sua manutenção e no aproveitamento dos processos naturais

WETLANDS CONSTRUÍDOS/DIVULGAÇÃO

É possível criar projeto
paisagístico a partir da
vegetação presente no
tanque de tratamento

Um dos processos é a
absorção de nutrientes e
poluentes pelas plantas


