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1. Resumo 

Com a tecnologia sendo o centro do mundo, atualmente, o saneamento ecológico 

possui um desenvolvimento ativo e dinâmico. Desta forma, os investimentos em 

novos métodos, para o desenvolvimento sustentável promoveram uma nova 

metodologia, a fitorremediação. Ela consiste no tratamento de água a partir da 

utilização das plantas. Neste projeto, é apresentado um conceito da fitorremediação 

empregado no uso de uma planta aquática, Egeria densa. Esta macrófita, conhecida 

popularmente como elodea, é aquática, submersa e enraizada. Sendo muito 

importante para o meio ambiente, ela consegue equilibrar o nível de oxigênio no 

ambiente aquático, e purificar a água pelo processo de fotossíntese (SIENA, 2016). 

Palavras chaves: fitorremediação; Egeria densa; tratamento de água; água negra. 

2. Introdução 

Em 2014, a Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou, em um estudo 

realizado em relação aos países em desenvolvimento, o Brasil investe menos que 

1% do PIB em saneamento básico, um total de U$ 11,7 bilhões (2012), contudo, ao 

mesmo tempo, é o país em desenvolvimento que mais investe em saneamento 

básico e água potável para a população, o problema citado é a má utilização do 

poder público. 

Segundo o Ministério da Saúde, para cada real investido no setor de 

saneamento, economizam-se quatro reais na área pública de saúde (G1, 2011). 

Com esses dados, é possível elaborar um sistema economicamente viável, para que 

seja de acesso a toda população brasileira, sendo assim, o saneamento ecológico. 

Ele possibilita a recuperação completa dos nutrientes das águas doméstica e rural, 

podendo ser utilizado na irrigação e como água de reuso, causando um impacto 

positivo no meio urbano e rural, como, por exemplo, a diminuição da poluição e o 

consumo excessivo da água na agricultura.  

3. Objetivos 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Utilizar a macrófita Egeria densa, para o tratamento de água negra sintética, pelo 

processo da fitorremediação, analisando a eficácia em um processo alternativo para
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seguir o padrão de potabilidade segundo a Portaria de Consolidação nº5 (anexo XX) 

do Ministério da Saúde.  

4. Metodologia 

Esta pesquisa tem natureza exploratória com delineamento experimental e 

bibliográfico, cujos resultados descreverão em perspectiva os tratamentos de dados 

quantitativos. Para a realização deste projeto foi criado, um reservatório de água 

negra sintética com enzimas. A obtenção da macrófita Egeria densa foi através de 

sites de compra e venda. Todos os experimentos foram feitos em laboratório. 

O experimento realizou o processo de rizofiltração, que se baseia no procedimento 

de absorção e armazenamento dos contaminantes da água nas raízes da Egeria 

densa. A rizofiltração será realizada ex situ, e o pH da água serão monitorados 

periodicamente com a finalidade de maximizar os organismos de absorção da planta 

(PINHEIRO, 2017). 

A rizodegradação é fundamentada em dois outros métodos fitorremediadores, o 

primeiro é a fitoextração. Este tem por finalidade realizar o trabalho da absorção dos 

contaminantes e depois transportá-los pelo xilema da planta até as folhas. 

Posteriormente, a macrófita terá que ser retirada para evitar contaminação em 

decorrência das substâncias contidas. Já o segundo método é chamado de 

fitoestabilização e este tem por objetivo solidificar os poluentes para impedir a 

migração dos contaminantes. Este método é mais utilizado em áreas extensas e 

com matéria orgânica elevada (SERRAT, 2014). 

5. Desenvolvimento 

Até o momento não foram obtidos resultados satisfatórios, pela incoerência do 

parâmetro seguido. Porém, mostrou-se ainda mais necessário a procura de mais 

revisões bibliográficas, para seguir como método. Foi realizado teste colorimétrico de 

potabilidade da água da torneira do laboratório de Meio Ambiente do Complexo 

Educacional FMU, para conferir se enquadrava aos requerimentos da Portaria da 

Consolidação nº 5 (Anexo XX), antiga Portaria nº 2.914, do Ministério da Saúde. O 

teste foi realizado com o objetivo de obter uma justificativa do quanto que a água 

negra sintética se desviaria do parâmetro seguido, já que a criação desta água 

sintética partir da água que a Instituição disponibiliza. 
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6. Resultados preliminares 

A partir da formação da água negra sintética, o procedimento seguido fez com que 

houvesse excesso de matéria orgânica (feito sinteticamente por extrato de carne, 

amido de milho, óleo vegetal e sais minerais), fazendo com que, a fitorremediação 

não acontecesse e, consequentemente, à morte dos cinco ramos da Egeria densa.  

Com a densidade maior que a macrófita poderia realizar a fitorremediação, não 

aconteceu a rizofiltração. Por causa disso, a água negra sintética começou a 

desenvolver fungos. É importante salientar que é um processo natural, realizados 

por plantas aquáticas, que absorvem e metabolizam poluentes específicos. Esse 

processo é comumente utilizado como remediação de diversos meios 

contaminantes. Após este processo ocorrer, cálculos estatísticos e testes 

laboratoriais serão realizados a fim de obter a eficácia da Egeria densa. 
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