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1. RESUMO  

Resultados promissores de fitorremediação já foram obtidos para metais 

pesados, hidrocarbonetos de petróleo, agrotóxicos, explosivos, solventes clorados e 

subprodutos tóxicos da indústria. Embora ainda incipiente no Brasil, já existem 

estudos sobre algumas espécies agrícolas cultivadas e espécies silvestres ou 

nativas da própria área contaminada. Observamos que o tratamento com Eichhornia 

crassipes apresenta resultados discreto na melhora da qualidade de água. Espera-

se que sistema de tratamento mostre-se eficaz na remoção de matéria orgânica, 

turbidez, nutrientes e evite maus odores, atendendo padrões previstos em normas. 

Que seja possível reconhecer as funções (despoluidoras ou bioindicadoras) das 

plantas utilizadas, mostrando-se assim uma alternativa viável ao saneamento 

básico. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A recuperação de áreas contaminadas, pelas atividades humanas, pode ser 

feita através de vários métodos, tais como escavação, incineração, extração com 

solvente, oxido redução e outros que são bastante dispendiosos. Alguns processos 

deslocam a matéria contaminada para local distante, causando riscos de 

contaminação secundária e aumentado ainda mais os custos com tratamento. Por 

isso, em anos recentemente passou-se a dar preferência por métodos “in situ”que 

perturbem menos o ambiente e sejam mais econômicos. Dentro deste contexto, a 

biotecnologia oferece a fitorremediação como alternativa capaz de empregar 

sistemas vegetais fotossintetizantes e sua microbiota com o fim de desintoxicar 

ambientes degradados ou poluídos (DINARDI et al., 2003). 

 

3. OBJETIVO 

Avaliar o potencial despoluidor e bioindicador de plantas aquáticas 

(Eichhornia crassipes), no tratamento de esgoto. 

 

4. METODOLOGIA 

A água utilizada no sistema de tratamento foi coletada no dia 21 de agosto de 

2015 no córrego Santa Rita, Araxá (MG). Para a escolha do ponto de coleta foi 

levado em consideração: a facilidade de acesso à margem do córrego e ocupação.  



A coleta de água foi realizada com baldes de plástico e transferida para sistema de 

tratamento.  

O sistema de tratamento consistiu um tanque isolado + uma planta flutuante 

(Eichhornia crassipes). O Sistema foi preenchido com água córrego Santa Rita onde 

ficou uma semana em tratamento. 

As variáveis analisadas in situ foram: Turbidez, temperatura da água (°C), pH, 

condutividade elétrica da água (μS.cm-1), oxigênio dissolvido com auxílio do 

phmetro, condutivímetro e oxímetro. As demais variáveis analisadas, demanda 

bioquímica de oxigênio, nitrogênio amoniacal; nitrato; nitrito e fósforo foram 

analisados de acordo com metodologia descrita no American Public Health 

Association (APHA,2005). O mesmo procedimento ocorreu após o tratamento da 

água. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES  

Os resultados das Análises físicas da água do córrego Santa Rita após o 

tratamento com Eichhornia crassipes estão apresentados na Tabela 1. Observa-se 

aumento da turbidez e da condutividade. 

 

TABELA 1. Análises físicas da água do córrego Santa Rita após o tratamento com 

Eichhornia crassipes. 

Os resultados das Análises químicas da água do córrego Santa Rita após o 

tratamento com Eichhornia crassipes estão apresentados na Tabela 2. 

 

TABELA 2. Análises químicas da água do córrego Santa Rita após o tratamento 

com Eichhornia crassipes. 

Parâmetros químicos  Antes Depois 

PH 6.2 6,2 

Oxigênio Dissolvido 6,23 7,2 

DBO 4,13 4,13 

Nitrogênio Amoniacal 3,8 3,5 

Nitrato 2,50 0,10 

 

Turbidez  
UNT 

Condutividade  
(μS.cm-1) 

Temperatura 
(ºC)  

Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

0.68 7.6 160 240 22 22 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conforme observa-se nos resultados tivemos um aumento na turbidez e da 

condutividade, que pode ser explicado pela proliferação de algas e aumento da 

decomposição da matéria orgânica, devido ao córrego Santa Rita receber 

lançamento de esgoto doméstico. Houve uma pequena diminuição na quantidade 

das formas nitrogenadas. Os níveis de oxigênio começaram aumentar 

discretamente.  

Entretanto percebemos que sistema de tratamento ainda precisa ser 

melhorado, aperfeiçoado e que devemos acompanhar o tratamento por um período 

maior para resultados mais consolidados. 

Espera-se que sistema de tratamento mostre-se eficaz na remoção de 

matéria orgânica, turbidez, nutrientes e evite maus odores, atendendo padrões 

previstos em normas. Que seja possível reconhecer as funções (despoluidoras ou 

bioindicadoras) das plantas utilizadas, mostrando-se assim uma alternativa viável ao 

saneamento básico. 
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