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Introdução
““Wetlands” naturais são áreas transicionais entre terra e água,
caracterizado por solos encharcados e plantas adaptadas a
este tipo de ambiente, que contribuem para a redução ou
remoção de contaminantes, incluindo matéria orgânica,
inorgânica e patógenos da água” (KIVAISI, 2001).

• “Wetland” construído com macrófitas pode ser utilizado para
tratamento de efluentes de aqüicultura uso de
ecotecnologia.

• Vantagens, como por exemplo, baixo investimento e consumo
de energia, fácil manutenção e evidentes efeitos de purificação
da água.



Objetivo

Este projeto avaliou o estudo hidrológico de um
“wetland” construído com macrófitas aquáticas
características da região da Unidade de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) do
Mogi-Guaçu, verificando seu efeito como retentor
da carga de matéria orgânica e inorgânica
provenientes principalmente de sistemas de
aqüicultura.



Material e Métodos
Localização Canal com 71m de comprimento, largura

variando de 55 cm a 150 cm em alguns
trechos e profundidade média de 0,20m





Espécies plantadas • Eichhornia crassipes;

• Eichhornia azurea;

• Cyperus giganteus;

• Typha domingensis;

• Pontederia cordata lancifolia var. lancifolia e
Pontederia cordata lancifolia var. cordata.



Pontos de coleta

• Ponto 1 A - Entrada da Aqüicultura



Pontos de coleta
• Ponto 1 B - Entrada de Água 
de Chuva e Resíduos de 
Biodigestores



Pontos de coleta

• Ponto 2 - Saída da água do 
canal onde foi implantado o 
“wetland”



Mensais, período de Agosto/2006 a Julho/2007;

Período chuvoso (Novembro a Março) e seco (Junho a Agosto).

Amostragem



Resultados

Variáveis
Limnológicas

Pontos de coleta
Períodos 

climáticos

P1 P2 Seca Chuva

Temperatura a a b a

Amônia a a b a

Tabela 1. Resultados da aplicação do Teste de Tukey (P<0,05) para os
fatores pontos de coleta e os fatores seca e chuva nas variáveis limnológicas

Maior temperatura no período de chuva – verão;

Maior concentração de amônia no período chuvoso devido a
engorda dos peixes.



Tabela 2. Valores das variáveis estudadas ao longo de um ano, as quais
apresentam a avaliação da eficiência do "wetland”. Legenda: P1= Entrada, P2=
Saída, *[(P1-P2)/P1].100.

Variáveis P1 P2 Eficiência (%) *
pH 7,4 7,5 -

Condutividade (µS/cm) 104 104 0

Oxigênio dissolvido (mg/L) 3,8 3,9 -

DBO5  (mg/L) 7,9 6,4 19,1

Alcalinidade (mg/L) 87,1 84,8 2,7

Carbonato (mg/L) 0,1 0,2 -

Bicarbonato (mg/L) 106,2 103,9 2,2

CO2 Livre (mg/L) 7,6 6,1 19,8

CO2 Total (mg/L) 113,7 110,2 3,1

Nitrato (µg/L) 132,88 173,01 -

Nitrito (µg/L) 10,98 10,01 8,8

Amônia (µg/L) 161,8 145,49 10,1

Ortofosfato (µg/L) 52,29 40,59 22,4

Fósforo Total (µg/L) 587,59 556,79 5,2

TSS (mg/L) 21,8 16 26,4

TDS (mg/L) 69,9 56,5 19,2



Figura 1. Flutuação das variáveis amônia e nitrato na entrada (P1) e saída (P2)
“wetland” ao longo do experimento.

Aumento do nitrato na saída do “wetland” indica redução dos compostos 
nitrogenados tóxicos – processo de nitrificação.



Conclusões
Eficiência na remoção de sólidos totais solúveis e sólidos totais
dissolvidos que consistem principalmente de compostos
nitrogenados e carbono orgânico, responsáveis pela eutrofização
dos corpos d’água;

Redução da demanda bioquímica de oxigênio, indicando
diminuição da concentração de matéria orgânica biodegradável;

Eficiência no processo de nitrificação, reduzindo a quantidade de
compostos nitrogenados na forma tóxica.

“Wetlands” construídos mostram-se eficazes para a purificação e
reabilitação de sistemas aquáticos, sendo uma técnica eficiente na
minimização de impactos negativos.
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