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Resumo: O presente estudo avaliou comparativamente a eficiência de duas espécies de macrófitas 
aquáticas (Eichhornia crassipes e Pistia stratiotes) na remoção dos macronutrientes nitrogênio e 
fósforo de esgotos tratados em nível secundário por lagoa de estabilização aerada seguida por lagoa 
facultativa, em cinco deferentes tempos de detenção hidráulica. As espécies demonstraram 
diferenças de comportamento em todos os aspectos analisados: a adaptação às condições do 
sistema, a eficiência na remoção de nutrientes e a influência do tempo de detenção hidráulica sobre 
esta eficiência. A espécie E. crassipes apresentou melhor adaptação ao sistema e maior remoção de 
fósforo do que P. Stratiotes. 
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INTRODUÇÃO 
 
Tem-se observado nos últimos anos uma 
acelerada deterioração da qualidade das 
águas naturais, resultante principalmente da 
descarga de efluentes nos cursos d'água. A 
remoção efetiva de poluentes, particularmente 
os nutrientes nitrogênio e fósforo é de vital 
importância no controle da poluição. 
No Brasil, 10% de todo o esgoto produzido 
recebe algum tipo de tratamento, que é em 
sua maioria, em nível secundário, ou seja, têm 
removidos principalmente sólidos e matéria 
orgânica não sedimentavel e, eventualmente, 
nutrientes como nitrogênio e fósforo (BORSOI 
et. al., 1997). Estudos realizados por Sousa e 
Leite (2003) demonstraram que mesmo 
tratados, os esgotos possuem nutrientes 
capazes de promover a fertilização do corpo 
hídrico receptor. Esta situação pode ser 
contornada pela implementação de tratamento 
terciário, que é o tratamento dos resíduos que 
permanecem no efluente final de um 
tratamento secundário. Nele se reduz a DBO 
remanescente e os nutrientes presentes. 
Dentre as opções para tal tratamento se 
destacam os leitos de macrófitas, um 
tratamento natural, de baixo custo, sem a 
utilização de equipamentos que tem um 
grande potencial de utilização em regiões de 
clima tropical (BARRETO, 2005). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Observou que E. crassipes se adaptou melhor 
às condições do sistema, além de baixa 

senescência. Os parâmetros considerados 
foram a produção de biomassa, o aspecto das 
folhas, a taxa reprodutiva e ciclo de vida. 

Figura 1 – Foto do Sistema  
 
Embora seja comumente observada a 
proliferação de P. stratiotes em corpos 
hídricos que recebem grandes cargas de 
nutrientes, esta espécie mostrou grande 
dificuldade de adaptação no sistema. Por duas 
vezes houve a morte das plantas, sendo 
necessária a sua reintrodução no sistema. P. 
stratiotes demonstrou um ciclo de vida curto – 
com duração média de 50 dias - nas 
condições estudadas, com duas fases 
diferenciadas em seu período no sistema: a 
primeira (com curta duração), de grande 
desenvolvimento após a sua introdução, 
devido à disponibilidade hídrica e de 
nutrientes; a segunda, de grande stress, com 
clorose das folhas, rápida senescência e 
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decomposição das plantas, com sedimentação 
dos detritos vegetais no fundo do tanque. 
Quanto à remoção de nitrogênio, o tratamento 
com E. crassipes apresentou redução do teor 
de nitrato para tempo de detenção hidráulico 
(TDH) entre 5 e 12 dias. Já o tratamento com 
P. stratiotes, a concentração de nitrato foi 
decrescente, tendo um ligeiro aumento para 
TDH entre 7 e 10 dias. Houve interferência 
dos processos de nitrificação/desnitrificação 
na remoção de nitrato pelas plantas, 
provavelmente devido às variações da 
concentração de oxigênio dissolvido nos 
tanques. Possivelmente, os resultados 
encontrados nesse trabalho se devem aos 
mesmos fatores observados por Almeida, et. 
al. (2007), que observaram uma baixa 
nitrificação em seu sistema de tratamento de 
efluentes com E. crassipes e P. stratiotes, 
devido à baixa disponibilidade de oxigênio e 
ao lento desenvolvimento dos microrganismos 
nitrificadores. 
Quanto à remoção de fósforo, E. crassipes 
apresentou eficiência crescente com o 
aumento do tempo de detenção hidráulica, 
tendo eficiência máxima para TDH igual a 14 
dias, com 63% de remoção, enquanto P. 
stratiotes apresentou comportamento inverso, 
em especial para valores de TDH maiores do 
que 7 dias, onde apresentou sua eficiência 
máxima, com 32% de remoção, o que 
possivelmente se deve à devolução do fósforo 
absorvido ao sistema, uma vez que quando os 
tecidos vegetais entram em senescência e 
decomposição, os nutrientes presentes nestes 
tecidos são rapidamente transferidos para a 
coluna d’água (GENTILINI, 2007). 
Diferentemente, em seu trabalho utilizando a 
macrófita Eichhornia crassipes para o pós 
tratamento do efluente proveniente da lagoa 
de polimento final de um frigorífico de abate de 
suínos e aves, Reidel et al. (2005) 
encontraram o valor máximo de redução de 
fósforo no tempo de detenção hidráulica de 
dez dias. E de forma semelhante a este 
estudo, a eficiência encontrada por eles foi 
reduzindo com a diminuição do tempo de 
detenção hidráulico. 
 
CONCLUSÃO 
 
A utilização de P. stratiotes não se mostrou 
tão eficiente quanto a utilização de E. 
crassipes. 
O tempo de detenção hidráulica influenciou a 
eficiência de ambas as espécies na remoção 
de fosfato, sendo que para E. crassipes, a 
eficiência é crescente com o aumento do 
tempo de detenção hidráulica, enquanto que 
para P. stratiotes a eficiência é decrescente 

com o aumento do tempo de detenção 
hidráulica. 
O grande desenvolvimento e crescimento das 
plantas ocasionado pela disponibilidade de 
nutrientes que o sistema oferece, juntamente 
com as plantas velhas que necessitam ser 
removidas para a manutenção da eficiência do 
sistema, requer um gerenciamento do resíduo 
vegetal gerado. 
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