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RESUMO 

O uso de macrófitas aquáticas para redução dos nutrientes nitrogênio e fósforo em sistemas de tratamentos de 

efluentes é objeto de pesquisa no Brasil e no mundo.  As pisciculturas continentais necessitam de sistemas de 

tratamento de efluentes eficientes para se adequarem às normas ambientais, e assim garantirem a 

sustentabilidade dessa atividade em expansão. O objetivo deste trabalho foi testar o efeito das macrófitas 

Eichornia crassipes, Pistia stratiotes e Salvínia sp. na remoção dos nutrientes nitrogênio e fósforo presentes no 

efluente de uma piscicultura continental de água doce, avaliando o crescimento das macrófitas em biomassa a 

cada 4 dias ao longo dos 28 dias de experimentação, e também, a incorporação do nitrogênio total (NT) e fósforo 

total (PT) em sua biomassa final, através da análise de NT e PT foliar. A Salvínia sp. teve maior eficiência em 

sua capacidade de absorção foliar de NT em função da biomassa adquirida (419,99g)  no final da experimentação 

quando comparada com a E. crassipes (300,30g) e a P. stratiotes (262,29g), em contrapartida a  E. crassipes teve 

a pior eficiência de absorção foliar PT em função de biomassa adquirida (29,40g), enquanto não houveram 

diferenças estatísticas entre as macrófitas P. stratiotes (42,00g) e Salvínia sp. (44,43g) em relação à eficiência de 

absorção foliar PT em função de biomassa final adquirida. Apesar dos melhores resultados de análise foliar NT 

neste estudo apontarem para a Salvínia sp., indicamos a segunda melhor macrófita neste estudo, P. stratiotes, 

para utilização em tratamentos de efluentes, porque além de ter sido estatisticamente mais eficiente na 

porcentagem de absorção foliar de PT (0,31 ± 0,02), quando comparada à E. crassipes (0,14 ± 0,02) e Salvínia 

sp.( 0,18 ± 0,01), o nitrogênio total pode ser reduzido por desnitrificação no ambiente enquanto que o fósforo 

total não possui essa possibilidade de redução. Outro fator para escolha da P. stratiotes como macrófita para 

tratamento de efluentes é que a alta capacidade de dispersão aliada ao pequeno tamanho da Salvínia sp. faz com 

que esta macrófita seja de difícil controle e manutenção, colocando em risco a contaminação de corpos hídricos a 

jusante das pisciculturas que possam utilizara Salvínia sp. em manejos ecológicos nos tratamentos biológicos de 

seus efluentes. 

INTRODUÇÃO 

A piscicultura continental é uma importante atividade na produção de proteína animal, que proporciona 

benefícios econômicos e sociais, entretanto também tem despertado a preocupação de órgãos governamentais, 

organizações não governamentais e pesquisadores quanto aos impactos ambientais relacionados à atividade, 

especialmente no que tange a produção de efluentes e o seu lançamento sem tratamento em ambientes aquáticos. 

Os órgãos ambientais oficiais no Brasil vêm normatizando mecanismos de controle e licença da atividade, 

que estabelecem uma série de padrões quanto ao pH, matérias sedimentáveis, materiais flutuantes e nutrientes (N 
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e P) em efluentes líquidos, como por exemplo as resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA) nº357/2005 e nº 430/2011, e também a Norma de Operação (NOP) do Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA) nº04 do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONEMA) nº49/2013, publicada 

recentemente do estado do Rio de Janeiro. 

Os estudos de tratamento de efluentes em sistemas de bacias de sedimentação, por meio do uso de macrófitas 

aquáticas, podem trazer resultados positivos para a aquicultura continental no atendimento às normas vigentes, 

minimizando assim os impactos sobre os ecossistemas aquáticos. Estes vegetais também são utilizados em 

wetlands construídas ou alagados artificiais e apresentam importante papel na remoção de nutrientes do efluente. 

No Brasil as macrófitas aquáticas flutuantes mais estudadas para tratamento de efluentes são o aguapé 

(Eichornia crassipes), a alface d’água (Pistia stratiotes) e a salvínia (Salvinia sp.), apesar destas espécies serem 

nativas também são as mais reportadas em problemas ecológicos e econômicos causados pelo crescimento 

excessivo descontrolado em reservatórios. Além destas espécies ainda são muito comuns as macrófitas flutuantes 

Eichornia azurea (aguapé), Azolla caroliniana (azola) e Lemna minor (lentilha d’água). 

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi testar a eficiência das macrófitas E. crassipes, P. stratiotes e Salvínia sp. na 

remoção dos nutrientes Nitrogênio e Fósforo presentes no efluente de uma piscicultura continental dulcícola, 

através da análise da taxa de absorção foliar destes nutrientes, descritas através da análise de nitrogênio total e 

fósforo total em sua biomassa foliar, e também avaliar o crescimento em biomassa destas três macrófitas. 

MATERIAL E MÉTODOS  

LOCALIZAÇÃO 

O experimento foi conduzido no Centro de Treinamento em Aquicultura de Rio das Flores – CTARF (22° 

8'54.47"S e 43°34'27.47"O), localizado na Região Hidrográfica III da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul,  da 

Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro – Fiperj, em parceria com o Laboratório de Ecologia 

Aquática - LEA da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, onde foram realizadas as análises laboratoriais. 

DESENHO EXPERIMENTAL 

O efluente utilizado no experimento foi retirado do sistema de captação de fundo de um viveiro de 500 m² 

para alevinagem de tilápias (Oreochromis niloticus), com 6 (seis) meses de produção e cerca de 50.000 alevinos 

em recria, com média de 1 (um) grama de peso, totalizando a biomassa de 50 Kg de peixes, que se alimentavam 

com 5 (cinco) Kg de ração (55% PB) por dia, distribuídos em 5  (cinco) arraçoamentos entre 8:00 e 17:00. Este 

viveiro possuía taxa de renovação de água de 10 % por dia. Foram retirados 500 litros de efluente, que foi 

homogeneizado, com o uso de um cabo de madeira, em uma caixa de polietileno com capacidade para 1000 

litros. Após a homogeneização o efluente foi distribuído em 9  incubadoras de fibra de vidro para ovos de peixes 

de formato cônico e capacidade para 60 litros de solução, simulando um sistema de bacia de sedimentação ou 

decantação. O volume inicial foi de 45 litros de efluente distribuídos em cada incubadora. 

O experimento iniciou em 19 de abril de 2016 e foi finalizado em 17 de maio de 2016, e teve duração de 28 

dias onde foram testados 3 (três) tratamentos com diferentes macrófitas (Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes e 

Salvinia sp.), todos em 3 (três) réplicas, distribuídas aleatoriamente nas 9  unidades experimentais (incubadoras), 

dispostas na área externa do CTARF de forma que fossem submetidas à mesmas variáveis ambientais 

(temperatura, taxa de evaporação, pluviosidade e luminosidade). As macrófitas aquáticas utilizadas durante o 

experimento foram coletadas manualmente no rio Piraí (22°36'31.53"S e 43°52'7.56"O) e no reservatório de 

Ribeirão da Lages (22°42'7.59"S e 43°55'2.32"O) em Piraí – RJ, com autorização através de registro para coleta 

de material botânico, fúngico e microbiológico do SISBIO nº 53649-1, emitido em 6 de abril de 2016. Todas as 

plantas foram separadas e higienizadas em água limpa para remoção de insetos e outras sujidades, pesadas com 

umidade em balança digital, e distribuídas em triplicatas com mesma biomassa, de forma que ocupassem 50% da 

superfície da incubadora em cada unidade experimental correspondente: E. crassipes - 270 gramas; Pistia 

stratiotes - 165 gramas; e  Salvinia sp  - 95 gramas.  

Antes de cada amostragem, o efluente das incubadoras foi homogeneizado com o uso de cabo de madeira e 

não houve reposição do efluente (0% de taxa de renovação). As macrófitas foram coletadas a cada 4 dias ao 

longo do experimento, com a retirada o excesso de água com uso de peneira durante 5 minutos. Após este 

procedimento as macrófitas foram pesadas em balança digital e devolvidas às respectivas unidades 

experimentais. 
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No final do experimento no dia 28 da coleta as macrófitas foram novamente coletadas para biometria e 

posteriormente foi realizada a secagem em estufa a 60°C e trituração das plantas em moinho de esferas, para 

análise de nutrientes. Para determinação do NT foliar foi utilizado o método Kjeldahl, realizando a digestão com 

ácido sulfúrico na presença de selênio, cobre e sódio, seguida por destilação a vapor utilizando hidróxido de 

sódio, e titulação com solução padronizada de ácido clorídrico (Association of official analytical chemists; 

1984).  A análise do PT foliar foi realizada pela técnica da digestão via úmida nitro-perclórica, onde as amostras 

foram solubilizadas com ácido nítrico (65%) e perclórico (70%), e foram determinados por espectrofotometria 

(CELM Mod. E 225 D
®
) no comprimento de onda 725 nm (adaptado de Zasosky e Burau; 1977). 

Para a análise estatística foi realizado uma ANOVA e o test t student para comparação das médias pelo 

programa JMP
®
. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas análises estatísticas de comparação das médias a macrófita E. crassipes teve pior eficiência de retenção 

do nitrogênio total (Tabela 1)  em sua análise foliar. Em contrapartida a Pistia stratiotes apresentou maior 

retenção do fósforo total foliar (Tabela 2) em relação às demais macrófitas ao fim do experimento. Apesar da 

maioria dos trabalhos publicados (Sipaúba-Tavares et. al 2014; Henares e Camargo, 2013; Hussar e Bastos, 

2008; Schwartz e Boyd, 1995) apresentarem mais informações sobre a taxa de redução de nutrientes por 

macrófitas aquáticas em pisciculturas através da análise de redução de  NT (min. 30,9% e máx. 75%) e redução 

PT (min. 43,6% e máx. 94,4%) dos efluentes de aquiculturas, Henry-Silva e Camargo 2002, realizaram 

experimentação similar a este estudo, onde encontraram resultados muito próximos aos nossos descrevendo que 

a  P. stratiotes (0,37±0,03 dag/Kg de matéria orgânica seca) absorveu mais na análise de PT foliar do que a E. 

crassipes (0,24±0,02 dag/Kg de matéria orgânica seca), em um sistema de tratamento de efluentes de 

piscicultura continental. 

Tabela 1: médias de NT e biomassa das macrófitas ao fim da experimentação 

Tratamento 

Nitrogênio Total Foliar 

(dag/Kg de matéria orgânica 

seca %) 

Biomassa Adquirida (g) 

Capacidade de Absorção 

Foliar NT/Biomassa 

Adquirida (g) 

Eichhornia crassipes 1,43 ± 0,06 * 210,00 ± 101,12 300,30 

Pistia stratiotes 1,83 ± 0,06  143,33 ± 17,56 262,29 

Salvínia sp.  1,80 ± 0,10 233,33 ± 7,64 419,99 ** 

 

Tabela 2: médias de PT foliares e biomassa das macrófitas ao fim da experimentação 

Tratamento 
Fósforo Total Foliar (dag/Kg 

de matéria orgânica seca %) 
Biomassa Adquirida (g) 

Capacidade de Absorção 

Foliar PT/Biomassa 

Adquirida (g) 

Eichhornia crassipes 0,14 ± 0,02 210,00 ± 101,12 29,40 ** 

Pistia stratiotes 0,31 ± 0,02 * 143,33 ± 17,56 44,43 

Salvínia sp.  0,18 ± 0,01 233,33 ± 7,64 42,00 

 

Ao longo do tempo experimental a Salvinia sp. cresceu mais em sua biomassa quanto comparada com as 

demais (Figura 1), isso dá uma maior capacidade de retenção de nutrientes em sua estrutura foliar, pois apesar de 

ter a mesma eficiência que a Pistia stratiotes em % de retenção de NT foliar, por ser mais prolífera 

estatisticamente a Salvinia sp.  reteve mais NT foliar em sua biomassa final, tendo também neste trabalho a 

mesma eficiência que a Pistia stratiotes da capacidade de absorção foliar de PT, principalmente em relação à E. 

crassipes, que teve a pior eficiência pelo test t student. frente às demais macrófitas testadas para PT foliar 

(Tabela 1 e 2). 
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A P. stratiotes pode ser indicada para tratamentos de efluentes em pisciculturas, porque além de ter sido 

estatisticamente mais eficiente na porcentagem de absorção foliar de PT (0,31 ± 0,02), quando comparada à E. 

crassipes (0,14 ± 0,02) e Salvínia sp.( 0,18 ± 0,01), o nitrogênio total pode sofrer desnitrificação e ser eliminado 

do ambiente, enquanto que o fósforo total não possui essa possibilidade de redução e por isso possui maior 

dependência da macrófita para sua eliminação do sistema aquático. 

Figura1: gráfico de crescimento da biomassa das macrófitas ao longo do experimento 

 

A Salvínia sp. é muito pequena e também de difícil controle em um sistema de piscicultura, com alto poder 

invasor e grande dispersão nos viveiros de produção, que normalmente são eutrofizados, e também devido à 

presença de organismos dispersores como aves e até mesmo ventos. Alguns trabalhos de ecologia com 

macrófitas que citam essa alta capacidade de dispersão e também o difícil controle da Salvínia sp. (Sholler et. al, 

2011), não sendo então uma boa escolha para utilização em sistemas de tratamento de efluentes para 

pisciculturas. 

CONCLUSÃO 

Dentre as três macrófitas testadas a Pistia stratiotes possui melhor indicação para ser utilizada em sistemas 

de tratamentos de efluentes, pois retêm uma concentração maior de fósforo total foliar e é de fácil contenção e 

manutenção, por ser relativamente grande. É importante que se faça durante a experimentação a retirada das 

macrófitas que estejam em senescência para evitar aumento de NT e PT nos sistemas de tratamento de efluentes 

através de manejo ecológico. 
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