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RESUMO: O uso da água associado ao rápido crescimento dos centros urbanos são as principais 
causas para a maior geração de efluentes sanitários e o seu tratamento apresenta enorme 
relevância para o saneamento de uma localidade, pois assegura o bem-estar e a saúde pública. 
Atualmente há necessidade de promover, utilizar técnicas e novas tecnologias para 
descontaminação dos cursos d’água, as quais precisam aliar eficiência, simplicidade nas 
manutenções e baixo custo para implantação e operação devido ao lançamento excessivo dos 
efluentes sanitários in natura nos corpos hídricos e a fitorremediação tem se tornado uma 
alternativa no tratamento desses efluentes uma vez que essa técnica basea-se no uso de plantas 
para recuperação de ambientes contaminados, comparando aos sistemas de tratamento 
convencionais são de baixo custo, fácil manutenção e operação. Diante disso, objetivou-se no 
presente trabalho avaliar a remoção de matéria orgânica e do nutriente, nitrogênio presente no 
efluente sanitário do IFS (Instituto Federal de Sergipe) com macrófitas flutuantes, assim como 
comparar a eficiência dessa remoção entre as espécies Nymphoides humboldtiana (Estrela-branca) 
e Eichhornia crassipes (Aguapé).  
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INTRODUÇÃO 
 O uso da água associado ao rápido crescimento dos centros urbanos são as principais 

causas para a maior geração de efluentes sanitários, que levam à degradação biológica e 
fisiológica, além de sérias ameaças ao ecossistema. O tratamento de esgotos domésticos 
apresenta enorme relevância para o saneamento de um município, pois assegura o bem-estar e a 
saúde pública (SOARES et al., 2016,  apud VIEIRA, 2018). 

Mesmo com o sistema coletivo de esgotamento sanitário convencional, composto por redes 
coletoras, interceptores, estações elevatórias e a estação de tratamento de efluentes (ETE’s), 
estudos recentes apontam a necessidade do uso de sistemas mais sustentáveis para o tratamento 
dos efluentes sanitários e o uso de plantas para tal finalidade tem se tornado promissor. São 
soluções simples e de baixo custo que além de remover a matéria orgânica, possui alta taxa de 
remoção de nutrientes como nitrogênio e fósforo, os quais contribuem para o processo de 
eutrofização dos corpos hídricos quando lançados em desacordo com a legislação vigente.  

Entre as espécies mais utilizadas para o tratamento de efluentes, destacam-se as 
macrófitas, que formam uma das comunidades mais produtivas no ambiente aquático, 
desempenhando importante papel na dinâmica de remoção dos nutrientes. Além da alta 
produtividade de sua biomassa, elas favorecem processos microbiológicos e bioquímicos para a 
decomposição da matéria orgânica, mineralização de nutrientes e remoção de patógenos, bem 
como funcionam como intermediárias em processos físicos e químicos como filtração, adsorção, 
precipitação e sedimentação (BIAŁOWIEC; JANCZUKOWICZ; RANDERSON, 2011; SHELEF; 
GROSS; RACHMILEVITCH, 2013). 

Diante disso, objetivou-se no presente trabalho avaliar a remoção de matéria orgânica e do 
nutriente, nitrogênio presente no efluente sanitário do IFS (Instituto Federal de Sergipe) com 
macrófitas, assim como comparar a eficiência dessa remoção entre as espécies Nymphoides 
humboldtiana (Estrela-branca) e Eichhornia crassipes (Aguapé). 

MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa e as análises laboratoriais ocorreram nas dependências do Instituto Federal de 

Sergipe (IFS), Campus Aracaju. Foram avaliados os seguintes parâmetros: pH, oxigênio dissolvido, 
condutividade, salinidade, sólidos totais, temperatura, nitrogênio amoniacal e DQO.  O estudo foi 
realizado de acordo com o processo descrito a seguir: 

1. ESCOLHA E COLETA DAS MACRÓFITAS - As macrófitas foram colhidas 30 dias antes do 
início dos experimentos, escolhidas devido a disponibilidade da região de estudo. A Nymphoides 
humboldtiana, popularmente conhecida como Estrela-branca, foi colhida na Rodovia dos 
Náufragos, Mosqueiro – Aracaju/SE, coordenadas: -11.0590335, -37.112767 e a Eichhornia 
crassipes, popularmente conhecida como Aguapé, foi colhida na Fazenda Itaperoá, BR 101, 
Rodovia Governador Mário Covas – Itaporanga D’Ajuda/ SE, coordenadas: -10.9907759, 
-37.2991959; 

2. QUANTIFICAÇÃO DA BIOMASSA  - A quantificação da biomassa  foi obtida através do método 
do peso da matéria seca, O método do teor da matéria seca consiste na lavagem dos indivíduos sob 
água corrente para remoção das impurezas em suas raízes, em seguida as amostras foram postas 
para secar em temperatura ambiente, sobre uma superfície plástica, limpa e à sombra. 
Posteriormente,seguindo o método de Carmo (2000), as amostras foram levadas à estufa por 72 
horas com a temperatura variando entre 65º a 70ºC até atingir peso constante, não ultrapassando 
70ºC para evitar a perda de nutrientes. Após 72 horas na estufa, as amostras foram moídas e 
pesadas, chegando a uma relação de 1:3, sendo, a cada 1 indivíduo de Eichhornia crassipes 
(Aguapé) são necessários 3 indivíduos de Nymphoides humboldtiana (Estrela-branca). 

3. MONTAGEM DO SISTEMA - O substrato utilizado no experimento foi proveniente da mistura dos 
efluentes da caixa de passagem do prédio administrativo e do poço de visita que recebe efluentes 
sanitários oriundos dos sanitários do Pavilhão “S”. Após a coleta, este foi distribuído para três 
tanques cada um recebeu 180 litros do efluente coletado. Com a biomassa estimada, as macrófitas 
foram alocadas nos tanques, conforme descrito a seguir:  



 

 

 15 indivíduos de Estrela-branca, cultivadas no tanque 1; 

 5 indivíduos de Aguapé, cultivadas no tanque 2; 
 Esgoto bruto, tanque 3, não houve cultivo. Usado como referência na avaliação dos parâmetros 

removidos nos tanque 2 e 3.  
As espécies foram cultivadas individualmente em cada tanque, para evitar a interferência e 
competição entre as espécies e avaliar a eficiência da remoção dos parâmetros analisados por cada 
uma. 
 
4. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS - As análises in situ foram realizadas utilizando a sonda 
multiparâmetros HORIBA, modelo U52G, cujos, dados foram armazenados e descarregados no 
softwareU50 Data Collection Software, permitindo, assim,  trabalhar posteriormente com os 
resultados no software Excel 2016. Os ensaios físico-químicos foram realizados dentro do período 
de no máximo 48 horas após a coleta seguindo os procedimentos do Standard Methods for 
Examination of Waterand Wastewater (APHA, 2012). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 01, observa-se que entre as duas espécies estudadas a remoção da DQO mostrou-se 
mais eficiente, utilizando o Aguapé, que apresentou um índice de remoção de 45,33%. Em 
comparação com o Esgoto bruto, o sistema composto pelo Aguapé apresentou uma taxa de 
remoção de apenas 10,16%, enquanto que a Estrela-branca não acrescentou nenhuma taxa de 
remoção ao sistema. Uma provável causa para as baixas taxas de remoção de matéria orgânica 
está relacionada à inadaptabilidade dos indivíduos que, associado ao manejo inadequado, 
proporcionou o retornoda matéria orgânica ao sistema, devido a decomposição das plantas mortas 
ocasionadas pela senescência, processo natural que ocasiona a degradação celular.   

 
Figura 01. Eficiência Média de Remoção em %. 

 

A remoção de matéria orgânica ocorreu em função dos mecanismos biológicos entre produção e 
consumo através dos seres decompositores, tais como bactérias e organismos existentes no meio 
líquido do sistema. Segundo Pedrozo e Kapusta (2016), quando ocorre o despejo de matéria 
orgânica, nos ecossistemas aquáticos, os decompositores atuam na sua decomposição por meio de 
mecanismos bioquímicos. Como os decompositores aeróbios consomem oxigênio neste processo, 
ocorre a depleção do mesmo no ecossistema, podendo provocar a mortandade dos peixes e outros 
organismos mais sensíveis à diminuição de oxigênio. Em ausência de oxigênio, a decomposição é 
realizada pelas bactérias anaeróbias.  

Ao analisar o comportamento da remoção do nitrogênio na Figura 01, observa-se que não houve 
alteração significativa no nitrogênio, uma vez que as plantas não assimilam o nitrogênio amoniacal, 
mas sim o nitrato, assim como também não houveram quantidades expressivas de assimilação do 
fósforo. Por esta razão, o uso de macrófitas é recomendado para o pós-tratamento de efluentes, 
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pois o nitrogênio amoniacal passa pelo processo de nitrificação se convertendo em nitrato que é 
assimilado pelas plantas.  

Um dos principais fatores que influenciaram este resultado foi o tempo de detenção hidráulico 
(TDH), fator que contribui significativamente para a remoção de nutrientes. No estudo, o tempo TDH 
aplicado foi de 30h e de acordo com Pistori et al. (2010) e De Castro (2017), para que as macrófitas 
possam ter uma alta taxa de eficiência na remoção de nutrientes são necessários de 10 a 15 dias de 
experimento para aclimatação satisfatória da espécie. Em geral, os melhores resultados obtidos em 
estudos analisados foram os projetos que utilizaram tempos de detenção hidráulica maiores, 30hrs 
não é significativo.  

Para as condições brasileiras, os estudos ainda são incipientes, pois ainda não se sabe como 
deve ser escolhida a espécie de macrófita e seu manejo, qual o seu desempenho de tratamento e 
potencial para a remoção de diferentes tipos de poluentes (VALENTIM, 2003). 

DADOS DA SONDA IN SITU 

A alteração média de sólidos dissolvidos (Figura 02) não foi significativa, uma vez que, para a 
remoção de sólidos o sistema estudado não é indicado, mas pode ser utilizado como tratamento 
complementar para o polimento do efluente ou como pós-tratamento para efluentes que tenham a 
presença de sólidos dissolvidos em sua composição. 

 
Figura 02. Variação Média de SDT entre os ciclos em g/ L. 

O pH também não sofreu alteração, já que se manteve alcalino, isto é, entre 7 e 8, Valores 
próximos a neutralidade favorecem o crescimento de microorganismos que são responsáveis pelo 
processo de autodepuração. É um parâmetro importante no tratamento de efluentes (SPERLING, 
2017).  A Resolução CONAMA nº 357/2005 para lançamentos de efluentes em corpos receptores 
de classe 2, estabelece que o valor para lançamento é entre 6,0 e 9,0 (DE AZEVEDO FRANÇA, 
2017) e de acordo com essa resolução, percebe-se que o parâmetro avaliado estão dentro do 
padrão de lançamento. 

 
Figura 03. Variação Média de pH entre os ciclos. 
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O efluente sanitário foi classificado como doce de acordo com a análise de salinidade (Figura 04) 
e condutividade (Figura 05) , o que favoreceu a espécie de Aguapé já que a macrófita é cultivada em 
águas doces e desfavoreceu a espécie de Estrela-branca, porque o seu local de colheita foi 
realizado em ambiente de águas salobras, isto é, fator que também limitou a eficiência da macrófita.  

 

 
Figura 04. Variação Média de salinidade entre os ciclos em %. 

 

 
Figura 05. Variação Média de condutividade entre os ciclos em µS cm -1. 

A presença de OD é vital para os seres aquáticos aeróbicos. As águas poluídas apresentam baixa 
concentração de OD, pois, o mesmo é consumido no processo de decomposição da matéria 
orgânica (RABELO, NETO e FREIRE, 2016).  De modo geral, a concentração de OD variou de 0,33 
mg/l a 8,83 mg/l. No tanque das macrófitas a concentração de OD variou entre 5 - 2 mg/l, esse 
indicativo impede a sobrevivência de peixes mais exigentes, com a OD igual a 2mg/l praticamente 
todos os peixes não sobrevivem; com OD igual a 0 mg/l tem-se condições de anaerobiose 
(SPERLING, 2017).  

O Esgoto Bruto apresentou as melhores condições em relação a esse parâmetro, provavelmente 
devido a proliferação de cianobactérias e algas. O Aguapé possui um aumento gradativo, o principal 
fator que colaborou para esse resultado foi a possível aclimatação da espécie que favoreceu o 
surgimento de novos indivíduos.  E estrela-branca apresentou descontrole nos dados em relação a 
esse parâmetro, acredita-se que a espécie ainda estava em processo de aclimatação.  

Altas temperaturas aumentam a taxa das reações físicas, químicas e biológicas, aumentam a taxa 
de transferência de gases o que pode causar mau cheiro e reduzem a solubilidade dos gases, como 
o oxigênio dissolvido (SPERLING, 2017), ou seja, quanto maior a temperatura menores serão as 
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concentrações de OD que associadas aos processos de oxidação, tais como respiração e a 
decomposição tornam as taxas de concentração de OD críticas ao meio.  
 
CONCLUSÕES 

 
1. A fitorremediação é uma nova alternativa que deve ser estudada, pois possui grande potencial 

devido ao seu baixo custo, ser acessível e de fácil implantação; 

2. O experimento foi inconclusivo, uma vez que o TDH não foi suficiente para que as macrófitas 
selecionadas se desenvolvessem; 

3. Devido ao efluente ser doce, o aguapé mostrou melhor desempenho na remoção de DQO; 

4. Devem ser desenvolvidos novos estudos com a finalidade de saber exatamente qual o TDH 
necessário para as macrófitas escolhidas e identificar as fragilidades e as potencialidades do 
estudo proposto. 
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