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RESUMO  

Para despoluir áreas contaminadas tem-se optado por métodos eficientes e de baixo 

custo. A fitorremediação tem sido uma alternativa para o tratamento destas áreas 

propiciando uma melhora na qualidade da água. Assim, foram avaliados parâmetros 

físico-químicos do efluente eutrofizado do Córrego Santa Rita antes e depois de ser 

tratado com Eichhornia crassipes. As análises da água foram realizadas após 20 

dias do resíduo colocado no sistema de tratamento. As maiores eficiências 

ocorreram nos parâmetros: Turbidez 27%, sólidos suspensos (SST) 31%, sólidos 

dissolvidos 20%, condutividade elétrica 38%, Ph 5,7%, oxigênio dissolvido (OD) 

41%, demanda bioquímica de oxigênio (DBO) 35%, fósforo total 28,5%. O protótipo 

utilizado com a macrófita Eichhornia crassipes se mostrou eficiente. 

Palavras chaves: Fitorremediação, Macrófitas, Eichhornia crassipes 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, existe grande preocupação com a qualidade da água, pois as fontes de 

recursos hídricos encontram-se em processo de degradação, com altos índices de 

substâncias prejudiciais à saúde humana e ao equilíbrio ecológico (SOUZA; SILVA-

JUNIOR, 2004). Para despoluir estas áreas tem-se optado por métodos eficientes e 

de baixo custo (PIRES et al., 2003). A fitorremediação se encaixa nesse quadro e 

tem despertado o interesse como alternativa para o tratamento de áreas poluídas 

propiciando uma melhora significativa na qualidade da água (VASCONCELLOS et 

al. 2012).  

METODOLOGIA 

 

Figura 1: Protótipo usado no processo de fitorremediação 

do efluente do Córrego Santa Rita.  

O protótipo de tratamento é 

constituído de 02 recipientes com 

capacidade de 40 litros cada. Em 

cada um foi colocado cerca 25 

litros do efluente do Córrego 

Santa Rita, sendo dois para 

avaliação da eficiência de 

Eichhornia crassipes, conforme 

mostra a figura 1. 

Uma amostra do efluente sem interferências das macrófitas foi submetida a análises 

no laboratório de saneamento do Uniaraxá segundo as metodologias abaixo. 

 



Quadro 1: Metodologia utilizada para análise e medição das variáveis limnológicas 

Variável  Metodologia/Aparelho 

Turbidez Turbidímetro de bancada 

Temp. água, sólidos dissolvidos, condutividade 
elétrica 

Condutivímetro de bancada 

SST Métodos gravimétrico - APHA, 2013 

pH pHmetro 

OD e DBO 
Método de Winlker modificado pela azida sódica - 
APHA, 2013 

Fósforo total Método colorimetria - Alfakit 

A taxa de eficiência de remoção total avaliada no sistema de alagados foi calculada 

pela diferença entre as concentrações do efluente (Ce) e na saída do sistema (Cf), 

dividida pela concentração medida entrada, e finalmente multiplicada por 100 (para 

ser expressa em porcentagem). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados para o efluente bruto e para as águas após o tratamento com tempo 

de retenção de 20 dias podem ser observados a seguir (Figura 2): 

 
Figura 2: Variação dos valores dos parâmetros limnológicos antes e após o uso das macrófitas 
aquáticas. 
 

Foi possível perceber boa eficiência de remoção do sistema de tratamento em 

relação a todas as variáveis limnológicas analisadas. Os índices de eficiência para 

turbidez (27%) e sólidos suspensos totais (31%) podem estar relacionados à menor 

turbulência das águas, permitindo que as partículas suspensas presentes no 

efluente decantassem. CUNHA (2007), também observou diminuição dos valores de 

turbidez após a passagem pelo sistema e atribuiu esta melhora a menor velocidade 

das águas e decantação das partículas.  



As taxas de remoção observadas para sólidos dissolvidos (20%), condutividade 

elétrica (38%) e fósforo total (28,5%) podem estar relacionadas a assimilação de 

nutrientes pelas plantas. COSTA (2010), também conseguiu resultados satisfatórios 

na remoção destes parâmetros. Apesar da diminuição da concentração de OD, após 

20 dias de tratamento, percebeu-se uma eficiência de remoção da DBO (32%).  

Não foi possível perceber variações entre os valores de pH do efluente e nos 

sistemas. Pequenas flutuações no valor podem ser decorrentes da decomposição da 

matéria (acidez) e fotossíntese pelas macrófitas (alcalinidade). 

Os valores obtidos estavam de acordo com a Resolução CONAMA 357 (2005) para 

rios de classe 2, e após o sistema de tratamento permaneceram dentro do 

estabelecido. Para continuidade do estudo, um novo experimento será realizado no 

período mais quente. 

CONCLUSÃO 

O sistema apresentou eficiência de remoção de 5,7% a 41% e espera-se melhores 

resultados no período mais quente. É previsto também a análise do potencial 

fitorremediador de outra macrófita aquática – a Pistia stratiotes. 
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