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1.Resumo 

Em busca de novas abordagens, para diminuir os desperdícios e impactos no meio 

ambiente, o saneamento ecológico se apresenta como uma alternativa de sistema 

de tratamento natural, que visa proteger os recursos hídricos, diante deste contexto 

a presente pesquisa tem como objetivo tratar efluentes sanitários sintéticos, por 

meio do processo de fitorremediação que se fundamenta na descontaminação da 

água através de plantas macrófitas, que absorvem e metabolizam poluentes 

específicos. Foi preparado o efluente sintético, o qual foi aplicado teste colorimétrico 

de potabilidade, afim de determinar as variáveis, porém os resultados não foram 

ideais para a aplicação do tratamento, utilizando a macrófita Aguapé (Eicchornia 

crassipes), Após considerar novas pesquisas bibliográficas, foi possível obter outros 

parâmetros para o desenvolvimento do efluente sintético, posteriormente após 

determinar as variáveis ideais será possível aplicar a fitorremediação, e desta forma 

avaliar  o potencial da planta na recuperação da água . 

Palavras chave: Saneamento; Ecológico; Tratamento; Efluente sintético, 

Fitorremediação; Descontaminação. 

2. Introdução 

A falta de tratamento adequado do esgoto doméstico é um dos principais 

motivos pelo qual o ambiente torna-se degradado e nocivo para os seres vivos. Não 

existe uma preocupação assídua com a destinação, ou com os possíveis impactos 

que podem ser provocados pelo despejo irregular de efluentes domésticos no meio 

ambiente (MC, 2004).O sistema de tratamento de efluentes domésticos no Brasil, na 

maioria das vezes, é associado à construção de Estações de Tratamento de Esgoto 

(ETEs), como principal alternativa para tratar o esgoto doméstico, e esses sistemas 

tradicionais de tratamento vem sendo questionados, pois além de terem um custo 

elevado, eles provocam desequilíbrio no ecossistema, produzindo forte odor e riscos 

para a saúde da população (CRAIG, 2000). O saneamento ecológico consiste em 

uma alternativa de sistema de tratamento natural e simples, considera o reuso dos 

dejetos, a fim de se extrair todos os nutrientes (COHIM & COHIM, 2007)). Este tipo 

de sistema propõe à diminuição dos desperdícios e impactos                                                                                                                  

ao ecossistema (SOUZA, 2010).  Neste contexto, o processo de fitorremediação, 



além de trazer um conforto paisagístico para o público, é considerado como uma 

alternativa simples e sustentável, pois é uma técnica que emprega recursos vegetais 

fotossintetizantes e sua microbiota como agentes remediadores (GOUVEIA; 

MACRUZ; ARAÚJO, 2015). Desta maneira é possível descartar outras técnicas, 

como por exemplo os processos que envolvem tratamentos químicos.  

A importância dessa pesquisa é conseguir efetuar a recuperação da água 

para que a população possa reutilizá-la, sendo a macrófita Aguapé (Eicchornia 

crassipes), responsável por tratar os efluentes sintéticos. Os benefícios eminentes 

desse sistema de tratamento apresentam uma alternativa simplificada e 

economicamente viável, visto que é um processo natural, efetuado pelas plantas 

aquáticas, possuindo desta maneira grande potencial de remediação para vários 

compostos poluentes e meios contaminados.  

3. Objetivos 

Tratar efluentes sanitários sintéticos, por meio do processo de 

fitorremediação, utilizando a planta aquática Aguapé (Eicchornia crassipes). 

4. Metodologia 

Para aproximar a composição dos efluentes domésticos, o substrato sintético 

foi preparado utilizando-se de um recipiente de 2,5 litros de água, posteriormente 

foram adicionados, 850 g extrato de carne (proteínas), 1,5 g amido, 1,0 g sacarose 

(carboidratos), e o 1,0 l de óleo de soja que compõe o grupo dos lipídios. 

5. Desenvolvimento 

O efluente sintético não foi considerado ideal para a aplicação do tratamento 

com a macrófita Aguapé (Eicchornia crassipes), em decorrência do excesso de 

matéria orgânica (simulado pelo extrato de carne). 

6. Resultados Preliminares 

Os resultados preliminares não foram promissores não sendo possível  

determinar às variáveis abióticas: pH, nitrogênio,amônia, nitrito, nitrato e Demanda 

Química de Oxigênio (DQO), Após considerar novas pesquisas bibliográficas, foi 

possível obter outros parâmetros para que seja realizado o efluente sintético, 



posteriormente após determinar as variáveis ideais será possível aplicar a 

fitorremediação, e desta forma, determinar as taxas de absorção e incorporação dos 

nutrientes da macrofita, através de análises semanais destas variáveis. 
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