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RESUMO 

A utilização de plantas na despoluição da água tem se mostrado satisfatória, 

reduzindo os índices de alguns parâmetros importantes para a sua qualidade. Nesta 

pesquisa foram avaliados os parâmetros físico-químicos do efluente eutrofizado do 

Córrego Santa Rita antes e depois de ser tratado por duas espécies de macrófitas 

aquáticas: Eichhornia crassipes e Pistia stratiotes. Depois de 20 dias em contato com 

tais espécies em um sistema de tratamento feito para este trabalho, analisou-se as 

seguintes variáveis limnológicas: Turbidez, Temperatura da Água, Sólidos Dissolvidos 

e Condutividade Elétrica, Sólidos Suspensos (SST), pH, Oxigênio Dissolvido (OD) e 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). As maiores eficiências ocorreram nos 

parâmetros Turbidez (27%), Sólidos Suspensos (31%), Sólidos Dissolvidos (39%), 

Condutividade Elétrica (40,5%), pH (5,7%), Oxigênio Dissolvido (41%), Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (59%) e Fósforo Total (86%). Ao comparar as espécies, a 

macrófita E. crassipes se mostrou mais eficiente nos parâmetros: Demanda 

Bioquímica de Oxigênio, Oxigênio Dissolvido, Condutividade Elétrica e Sólidos 

Dissolvidos em relação a P. stratiotes. 

INTRODUÇÃO 

De acordo com Nascimento (1996), o lançamento de resíduos na atmosfera, na água 

ou no solo caracterizam-se como poluição ambiental. Atualmente, existe grande 

preocupação com a qualidade da água, uma vez que muitas fontes de recursos 

hídricos se encontram em processo de degradação, com altos índices de substâncias 

orgânicas e inorgânicas muito prejudiciais à saúde humana e ao equilíbrio ecológico 

(SOUZA & SILVA-JUNIOR, 2017). Portanto, há grande necessidade de se obter 

métodos eficientes para mitigar, ou mesmo reverter, a contaminação dos 

ecossistemas aquáticos. Para despoluir as áreas contaminadas, tem-se optado por 

métodos que englobam grande eficiência na descontaminação, de fácil execução, 

menor tempo requerido pelo processo e baixo custo (PIRES et al., 2003). A 

fitorremediação (fito = planta e remediação = corrigir) é uma tecnologia que utiliza 

plantas para degradar, extrair, conter ou imobilizar contaminantes do solo e da água 

e se encaixa nesse quadro por propiciar melhoras significativas na qualidade da água 

(VASCONCELLOS et al. 2012). Essa técnica tem despertado o interesse de 

pesquisadores e empresas como alternativa para o tratamento de áreas poluídas e 

remoção de contaminantes como metais, pesticidas entre outros. A fitorremediação é 



um método atrativo devido ao seu baixo custo quando comparado a outros métodos 

(LAMEGO & VIDAL, 2007). Entre as características favoráveis para a utilização de 

plantas como fitorremediadoras estão o rápido crescimento, produção de biomassa 

elevada e tolerância à poluição. Em vista disso, a utilização deste método ganha 

mercado de forma exponencial nos EUA, na Europa e, mais recentemente, no Brasil, 

concomitantemente com pesquisas do potencial fitorremediador de diversas plantas 

(LAMEGO & VIDAL, 2007; Coutinho & Barbosa, 2007). Para Palma-Silva et al. (2012), 

o uso da macrófita Eichhornia crassipes apresenta um ótimo potencial para despoluir 

efluente eutrofizado devido à grande concentração de nutrientes em sua biomassa 

quando coletada em ambiente natural. Denículi et al. (2000) constatou que o uso desta 

macrófita para despoluição de áreas eutrofizadas é promissor em virtude da sua 

característica de fixar em seus tecidos nutrientes em quantidades superiores as suas 

necessidades. Outra vantagem citada pelo autor foi sua grande contribuição na 

remoção das concentrações existentes no esgoto associado ao controle da redução 

do pH. O uso da P. stratiotes também foi recomendado por Lima et al. (2003) por ter 

características favoráveis à acumulação de substâncias normalmente analisadas para 

diagnosticar a qualidade da água como o fósforo. 

Sendo assim, utilizar tais espécies na despoluição de efluentes domésticos tem 

gerado bons resultados. Nesta pesquisa, analisou-se variáveis limnológicas 

importantes como Turbidez, Temperatura da Água, Sólidos Dissolvidos e 

Condutividade Elétrica, Sólidos Suspensos, pH, Oxigênio Dissolvido, Demanda 

Bioquímica de Oxigênio que possibilitam dar um diagnóstico sério a respeito da 

qualidade da água ou do efluente em questão. E, obtendo a melhoria de tais 

parâmetros quando águas ou efluentes são tratados com estas espécies 

fitorremediadoras, pode-se perceber alguma recuperação da qualidade deste. 

OBJETIVOS  
Verificar o potencial fitorremediador das espécies aquáticas Eichhornia crassipes e 

Pistia stratiotes na fitorremediação das águas poluídas do Córrego Santa Rita, Araxá 

– MG, analisando diversas variáveis limnológicas da água bruta e após o tratamento 

com as macrófitas. Além disto objetiva-se analisar e comparar a eficiência 

fitorremediadora de cada espécie utilizada sempre relacionando os resultados com a 

Resolução CONAMA 357/05 (BRASIL, 2005). 

METODOLOGIA 



Para o protótipo de tratamento, utilizou-se quatro recipientes de plástico com 

capacidade de armazenamento de 40 litros cada. Nestes recipientes foram acoplados 

uma intercessão de canos de PVC do tipo “U” com furos de 2 mm de diâmetro e 

espaçamento de 3 cm. Junto a esta intercessão foi conectado um registro de saída do 

efluente para facilitar a sua coleta sem resíduos das macrófitas. 

Em cada recipiente foi colocado aproximadamente 25 litros do efluente sem 

tratamento coletado em um ponto do Córrego Santa Rita (19°34’01’’S e 46°56’66’’W), 

no mês de maio de 2017. Em dois dos recipientes armazenou-se a Eichhornia 

crassipes e em outros dois a Pistia stratiotes. Estas espécies foram escolhidas por 

possuírem na literatura estudos que as utilizam como remediadoras e pela facilidade 

de encontra-las na região de estudo. 

As espécimes das plantas aquáticas foram retiradas do Lago Sul do Barreiro 

(19°38'33,40"S e 46°57'05,29"W) e tiveram, inicialmente, 20 dias de aclimatação no 

efluente, sendo este posteriormente trocado por outro, retirado do mesmo local. 

Amostras do efluente não tratado foram submetidas a análise em laboratório. 

As espécimes ficaram em contato com o efluente por 20 dias. Depois deste período, 

retirou-se uma amostra de cada recipiente para ser também analisadas no mesmo 

laboratório, configurando-se como efluente já tratado pelas macrófitas. Este mesmo 

procedimento foi repetido mais duas vezes, totalizando 3 coletas. 

As variáveis limnológicas do efluente antes e depois de passar pelo tratamento com 

as plantas aquáticas foram analisadas no laboratório de Saneamento do Uniaraxá, 

segundo metodologia descrita abaixo (Quadro 1) 

Variável Metodologia/Aparelho 

Turbidez 
 

Turbidímetro de bancada 

Temperatura da água, sólidos dissolvidos, 
condutividade elétrica 

 
Condutivímetro de bancada 

Sólidos suspensos 
 

Métodos gravimétrico - APHA, 2013 

pH 
Phmetro 

 

Oxigênio Dissolvido e DBO 
 

Método de Winlker modificado pela azida sódica 
- APHA, 2013 

 

Fósforo total Método colorimetria – Alfakit 

Quadro 1: Metodologia/Aparelhagem usada para análises dos parâmetros. 

Depois das análises, a Fórmula de Eficiência Total, proposta por Bitar (2006), foi 

utilizada em cada parâmetro para estimar, em porcentagem, a melhora da qualidade 

do efluente ao ser tratado com ambas as plantas fitorremediadoras no sistema.  



𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊ê𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝑪𝒆 − 𝑪𝒇

𝑪𝒆
 𝑥 100 

Em que: Ce = Concentração de “n” na entrada do sistema  

               Cf = Concentração de “n” na saída do sistema  

A fim de comparar a eficiência entre as macrófitas, foi realizado o teste estatístico de 

ANOVA (análise de variância) com pós-teste de Tukey por meio do programa Bioestat 

5.4 (AYRES et al.,2007). Analisou-se a variância entre as três coletas, utilizando os 

dados de todos os parâmetros juntos, em seguida analisou-se a variância de cada 

parâmetro separadamente em relação as três coletas e, por fim, verificou-se a 

variância de cada espécie quando comparada ao efluente bruto em cada parâmetro. 

Os resultados foram apresentados através de fórmulas e tabelas e discutidos 

comparativamente com trabalhos relacionados. 

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS 

Os resultados para o efluente bruto coletado no Córrego Santa Rita e para as águas 

após o tratamento com macrófitas com tempo de retenção de 20 dias podem ser 

observados na Figura 3. 

 
 

 

  



  

  

 

 

Figura 3: Parâmetros limnológicos dos elfluentes antes e depois de tratados, nas três coletas 
realizadas, sendo a barra azul o efluente sem tratamento, a barra verde escuro o efluente tratado pela 
Eichhornia crassipes e a barra verde claro o efluente tratado pela espécie Pistia stratiotes. 
Os índices de eficiência obtidos para as variáveis físicas: Turbidez e Sólidos 

Suspensos Totais podem estar relacionados à menor turbulência das águas, 

permitindo que as partículas suspensas presentes no efluente do Córrego Santa Rita 



decantassem. CUNHA (2007), ao estudar o poder de fitorremediação de E. crassipes 

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.  

Houve melhora no parâmetro Sólidos Suspensos Totais em todas as coletas de 

ambas as plantas, exceto na coleta 2 da espécie P. stratiotes. Tal parâmetro está 

relacionado com a passagem de luz no protótipo, porque quando encontrado em altos 

níveis, estes sólidos impedem a incidência de luz no corpo hídrico. Uma vez 

melhorado, os Sólidos Suspensos Totais influenciam na melhoria dos parâmetros 

Condutividade Elétrica e Sólidos Dissolvidos. 

As taxas de remoção observadas para Sólidos Dissolvidos, Condutividade Elétrica e 

Fósforo Total possivelmente estão relacionadas a assimilação de nutrientes pelas 

plantas que, para crescerem, absorvem os íons da água e os assimilam em seus 

tecidos e no metabolismo (CUNHA, 2007). COSTA (2010), também conseguiu 

resultados satisfatórios na remoção destes parâmetros. Apesar da diminuição da 

concentração de Oxigênio dissolvido, após o período de 20 dias de tratamento, foi 

possível perceber uma eficiência de remoção da DBO.  

A diminuição da concentração de oxigênio dissolvido ocorre em alguns sistemas de 

alagados construídos devido a água parada e consumo de oxigênio no metabolismo 

e oxidação química de substâncias reduzidas (CUNHA, 2007). De forma que a 

produção de oxigênio pelas plantas não foi capaz de superar a quantidade de oxigênio 

consumida na decomposição e respiração das plantas. 

O aumento da concentração da maioria das variáveis no sistema de tratamento com 

Pistia stratiotes pode ser explicado pelo mau funcionamento do sistema com a morte 

de parte das macrófitas. Estas macrófitas, ao entrarem em decomposição devolvem 

nutrientes para o meio, aumentando a quantidade de sólidos dissolvidos, 

condutividade elétrica e fósforo.  Apesar da decomposição de parte das macrófitas, o 

sistema apresentou uma queda na quantidade de sólidos suspensos e turbidez, o que 

pode ser explicado mais uma vez pela taxa de decantação.  

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). 

Valores de algumas das variáveis limnológicas como Oxigênio Dissolvido, Demanda 

Bioquímica de Oxigênio e Fósforo não estavam de acordo com o estabelecido pela 

resolução CONAMA/357 para rio classe 2 (BRASIL, 2005). Porém, depois de 



passarem pelo processo fitorremediador, as mesmas variáveis foram analisadas e 

observou-se que com a eficiência de ambas as plantas, os novos valores se 

adequaram ao que é permitido pela Resolução. 

A eficiência fitorremediadora de ambas as macrófitas obtida pela fórmula de Eficiência 

Total, podem ser observadas na tabela a seguir. 

VARIÁVEIS LIMNOLÓGICAS 
 

EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO 

COLETA 1 COLETA 2 COLETA 3 

E.C P.S E.C P.S E.C P.S 

TURBIDEZ 
*27% 8,9% 17,7% 10% 3,6% 

**26,8
% 

FÓSFORO TOTAL 28,5% **86% *50% 10% 47% 35,2% 

SÓLIDOS DISSOLVIDOS 20% 9,90% 26% 16,6% *39% **36% 

CONDUTIVIDADE ELÉTRICA 
38% -17,7% 31,4% 6% *40,5% 

**34,2
% 

OXIGÊNIO DISSOLVIDO *41% **30,8% 30,9% 23,7% 38,9% 12,5% 

DBO *59% **35,5 36,6% 25,3% 41,1% 24,5% 

SÓLIDOS SUSPENSOS 
TOTAIS 

*31% **14,2% 3% -5% 5,4% 8% 

SÓLIDOS SUSPENSOS 
ORGÂNICOS 

15,2% 1,1% *25,9% **57,7% 12% 20% 

SÓLIDOS SUSPENSOS 
INORGÂNICOS 

7,2% 7,2% -79,4% -92,3% *14% **40% 

Tabela 1: Eficiência das espécies nos parâmetros analisados em cada uma das três coletas. 
Parâmetros (*) indicam a coleta com melhor índice de eficiência da espécie E. crassipes e parâmetros 
(**) indicam a coleta com melhor índice de eficiência da espécie P. stratiotes, parâmetros em negrito 
indicam que a melhora na qualidade do mesmo não foi atingida. 

Em relação a todas as variáveis limnológicas analisadas, foi possível perceber melhor 

eficiência de remoção nos tratamentos com Eichhornia crassipes, exceto para o 

parâmetro sólidos suspensos inorgânicos (coleta 2). 

O tratamento com Pistia stratiotes também apresentou resultados satisfatórios, exceto 

para as variáveis condutividade elétrica (coleta 1) e sólidos suspenso totais e 

inorgânicos (coleta 2). 

De acordo com COSTA (2010) a luminosidade no local onde é inserido o sistema de 

fitorremediação é um fator significativo que pode influenciar no equilíbrio dinâmico do 

sistema, além de ser um fator que propicia condições adequadas para atingir a 

eficiência desejada na melhora da qualidade do efluente.  

Em relação aos testes estatísticos realizados, não houve diferença significativa ao 

comparar as três coletas e ao analisar os parâmetros isolados. Tais resultados indicam 

que as coletas eram bastante heterogêneas, o que impediu de encontrar resultados 

significativos. No entanto, quando analisados a eficiência das macrófitas em relação 



ao efluente bruto, percebeu-se resultados relevantes em alguns parâmetros, de 

acordo com a Figura 4. 

  

  
Figura 4: Eficiência das macrófitas em relação ao efluente bruto. Médias seguidas de mesma letra, não diferem entre si, 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 

Por meio do teste estatístico ANOVA foi possível verificar diferença significativa no 

tratamento com as duas espécies quando comparadas ao efluente nos parâmetros 

DBO, Oxigênio Dissolvido, Condutividade Elétrica e Sólidos Dissolvidos. Entretanto, 

ao fazer uma comparação entre os tratamentos percebe-se que, a Eichhornia 

crassipes se sobressaiu em todos os parâmetros, conseguindo diminuir 

substancialmente os valores iniciais do efluente. 

Os valores de eficiência da variável limnológica DBO na E. crassipes se sobressaiu 

aos valores de eficiência da espécie P. stratiotes em relação ao efluente bruto. O 

mesmo aconteceu para as variáveis Oxigênio Dissolvido e Condutividade Elétrica. 

Para Sólidos Dissolvidos os resultados do teste estatístico foram significativos em 

ambas as espécies utilizadas. Entretanto, não se pode afirmar que uma espécie é 

mais eficiente que a outra fazendo esse experimento somente três vezes como neste 

trabalho.  

É importante ressaltar que, após passar pelo tratamento com as duas espécies, quase 

todos os parâmetros se enquadraram nos limites estabelecidos pela resolução 



CONAMA/357 (BRASIL, 2005), para rios de classe 2 e até mesmo aqueles que não 

atingiram os limites tiveram reduções significativas.  

Vale propor que o desempenho positivo das plantas utilizadas no processo de 

melhoria da qualidade do efluente depende de um acompanhamento constante, para 

que fatores isolados não venham influenciar nos resultados finais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa mostrou a importância de formas alternativas para despoluição de 

águas. Tendo em vista o resultado obtido foi possível mostrar a eficiência do 

tratamento das águas poluídas oriundas de efluente clandestino doméstico do córrego 

Santa Rita utilizando as espécies Eichhornia crassipes e Pistia stratiotes. O sistema 

de fitorremediação mostrou bom desempenho e a qualidade do efluente do Córrego 

Santa Rita melhorou substancialmente, visto que as plantas conseguiram diminuir 

níveis de parâmetros que interferiam na qualidade do Córrego. Para se obter 

resultados mais consistentes sugere-se que este ensaio seja realizado mais vezes. 
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