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RESUMO

Os sistemas wetlands construídos é tido como uma tecnologia verde com uso no tratamento de águas e efluentes por mecanismos puramente 
naturais, que apresentam elevada eficiência, simplicidade construtiva e operacional, a principal característica destes sistemas é o uso de 
vegetação aquática que aumenta a sua eficiência. Fundamenta-se na criação de ecossistemas artificiais, que se baseiam nos processos que 
naturais de tratamento que ocorrem nos wetlands encontrados no meio ambiente, envolvendo uma variedade de processos físicos, químicos e 
biológicos. Este trabalho consiste na implementação de um sistema Wetlands em pequena escala na unidade da UNESA em Campos dos 
Goytacazes, para o estudo da eficácia deste método de tratamento do efluente cedido pela Cooperativa Agrária do Vale o Itabapoana (CAVIL), 
localizada no município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ, uma indústria de laticínios, cujo efluente possui alto teor de matéria orgânica, fosforo, 
nitrogênio e potássio. Foram construídos dois sistemas em série: o primeiro foi constituído da Thypha domingensis (taboa) e Zantedeschia 
aethiopica (copo de leite); já o segundo sistema foi constituído de taboa e Anthurium andraeanum, as espécies vegetais escolhidas foram a 
Thypha domingensis, Zantedeschia aethiopica e Anthurium andraeanum (antúrio). Ambos sistemas foram preenchidos com brita nº1 como 
material de suporte.  A policultura tem como princípio um sistema mais resistente a variações, em que cada espécie é preconizada por uma 
parcela da remoção dos poluentes do meio liquido. Após o período de adaptação de 21 dias das espécies vegetais ao meio, foram coletadas as 
amostras para serem avaliados a acidez, sólidos totais, óleos e graxas, pH e condutividade elétrica. Foi notória a validade do tratamento, em que a 
caracterização do efluente bruto foi obtido os valores de acidez (27,3 mg/l), óleos e graxas (13,7 mg/L), pH (4,9) e condutividade elétrica (150,6 
s/cm), maiores do que os valores encontrados nos sistemas de tratamento constituídos por wetlands, em que no Tanque 1 os valores de acidez, 
óleos e graxas, pH e condutividade elétrica foram de 5,8 mg/L, 0,0077 mg/L, 4,9 e 22,5 s/cm respectivamente. Já para o Tanque 2 os valores 
encontrados foram: acidez (2,5 mg/l), óleos e graxas (0,0069 mg/L), pH (7,4) e condutividade elétrica (27,5 s/cm). Com os resultados preliminares 
é possível observar a eficácia do tratamento, é importante salientar que por se tratar de um sistema natural, nenhum reagente químico foi 
utilizado durante o tratamento. O projeto encontra-se andamento, serão analisados o tempo de retenção hidráulica com variação de 3, 7 e 15 
dias; as análises serão complementadas com DQO, DBO, OD, sólidos totais, fosfato e nitrogênio total e amoniacal.
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