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1. Introdução 
• A gestão descentralizada de sistemas de esgotos sanitários pode ser 

definida como a coleta, o tratamento e a disposição final ou reuso de 
águas residuárias de residências, comunidades isoladas, bairros, 
indústrias e instituições públicas próximas ao ponto de geração de 
esgoto (CRITES e TCHOBANOGLOUS, 1998).  

Figura 1. Representação simplificada de sistemas centralizados (A) e 
descentralizados de tratamento de esgoto (B). 



• Os  Wetlands Construídos (WC) têm sido reconhecidos 
como uma tecnologia promissora para o tratamento 
descentralizado de águas residuais domésticas devido à 
sua fácil gestão e manutenção (WU et al., 2015). 

• Diferentes configurações de sistemas envolvendo WC 
podem ser adotadas, envolvendo desde sistemas mais 
simples até sistemas melhorados, tais como, WC 
aerados artificialmente (WU et al., 2014). 
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•A análise dos potenciais impactos ambientais relacionados aos 
sistemas de tratamento de esgoto podem auxiliar os tomadores de 
decisões na escolha da melhor alternativa de tratamento ou na 
realização de modificações nos sistemas já existentes que 
permitam reduzir o impacto ambiental decorrente de suas 
atividades (GALLEGO et al., 2008). 
 

Seleção de alternativas de tratamento de 
esgoto é uma tarefa complexa 

grande quantidade de 
tecnologias disponíveis 

variáveis envolvidas no 
processo de decisão 



 
•  A ferramenta de Avaliação do Ciclo de Vida 

(ACV), pode ser bastante eficiente para avaliar o 
potencial impacto ambiental de infraestrutura 
sanitária, notadamente das estações de 
tratamento de esgoto (ETE) (COROMINAS et al., 
2013) 
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2. Objetivos 

•      Avaliar o desempenho ambiental da fase de 
construção de duas configurações de sistemas 
descentralizados de tratamento de esgoto 
envolvendo wetlands construídos. 
 
 



Sistemas estudados 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Sistemas 1 e 2 

Sistema 1 

Sistema 2 
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3. Metodologia 
• Os sistemas foram construídos utilizando 

materiais distintos (vide Figuras 3 e 4). 
 

Figura 3. Sistema 1: Alvenaria Figura 4. Sistema 2: fibra de vidro 
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3. Metodologia 
ESCOPO DA AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA (ACV)  

Métodos de 
AICV 

Categorias de impacto  Unidade Funcional 

ReCiPe Acidificação terrestre, mudança 
climática, eutrofização de água doce, 
formação de oxidantes fotoquímicos, 
formação de material particulado e 
depleção de água doce. 

1 m3 de esgoto a ser 
tratado durante 20 anos. 

Tabela 2. Resumo do escopo da ACV 



 
 
 
 
 

 
Figura 5. Resultados da AICV do Sistema 1 
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4. Resultados 

Figura. 4 Resultados da AICV do Sistema 2. 



5. Considerações finais 

• A ACV é uma ferramenta que pode auxiliar na 
seleção de alternativas de sistemas de tratamento 
de esgoto e na proposição de melhorias para os 
sistemas já existentes. 

•  Os resultados de ACV obtidos mostram como a 
escolha de diferentes materiais de construção 
afeta o desempenho ambiental dos sistemas.  
 



• Ampliar os estudos em relação a essa temática, permitiria que 
esses fatores sejam levados cada vez mais em consideração 
nos estudos de concepção de sistemas de tratamento de 
esgoto ou na proposição de melhorias para os sistemas já 
existentes, contribuindo para a sustentabilidade dos mesmos. 
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