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RESUMO 

 

Ao longo dos séculos a nossa necessidade sobre a água 

apenas cresce, muitas vezes, de forma pouco sustentável. 

Constituídos de características diferentes da urbana, as 

comunidades rurais no semiárido brasileiro apresentam 

problemas ainda mais complexos em relação a 

disponibilidade de água potável. O sertão nordestino é uma 

das regiões semiáridas mais povoadas do mundo, contudo é 

necessário o desenvolvimento de tecnologias adaptativas de 

convivência com a restrição hídrica. Considerando este 
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contexto, objetivo da pesquisa foi analisar a eficiência da 

Eichhornia crassipescomo (Aguapé) como uma alternativa 

de fitorremediação em um sistema experimental. O sistema 

foi monitorado entre os meses de setembro e novembro de 

2019. Com a capacidade de capacidade de incorporar em 

seus tecidos, o Aguapé consiste em altas quantidades de 

nutrientes, o que torna interessante sua utilização como 

agente despoluidor de águas. Neste contexto a utilização de 

plantas macrófitas como depuração biológica, para a 

remoção de resíduos poluentes presentes nos efluentes 

líquidos domésticos após 87 dias, observou-se que a redução 

da Turbidez do efluente foi de 54,92%, a cloração da água 

após este período apresentou-se levemente amarelado e, em 

comparação com a etapa inicial (Bruta), mais translúcida. O 

aguapé apresentou valores característicos e importantes para 

processo de fitorremediação, tonando-se uma alternativa 

sustentável para o saneamento em áreas rurais do semiárido. 

 

Palavras-chave: Esgotamento sanitário. Fitorremediação. 

Semiárido.
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INTRODUÇÃO 

 

Desde os primórdios aprendemos a manipular a água, 

ela é a fonte indispensável para a manutenção da vida no 

planeta, é a chave do nosso sucesso como espécie devido sua 

importância para a humanidade. Com ela aprendemos a gerar 

energia para o mundo, irrigar aproveitando a gravidade, 

mudamos seu ciclo hidrológico mudando o seu curso natural 

para alimentar cidades, controlar e aumentar nossa 

agricultura e pecuária. Contudo, historicamente, ainda não 

fomos capazes de adotar um meio que contemple um modelo 

de sobrevivência sem este recurso natural em nosso dia a dia.  

No entanto, ao longo dos séculos a nossa necessidade 

sobre a água fresca no mundo apenas cresce, muitas vezes de 

forma pouco sustentável, continuamos poluindo os rios e 

destruindo as nascentes. Diante disto, o volume de água 

potável acessível para consumo tem se tornado cada vez mais 

escasso, graças ao aumento da população mundial, associado 

a seu consumo insustentável, esquecemos o quão essencial é 

este recurso para o equilíbrio do planeta. 

Constituídos de características diferentes da urbana, 

as comunidades rurais no semiárido brasileiro apresentam 

problemas ainda mais complexos em relação a 

disponibilidade de água potável graças aos seus longos 
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períodos de estiagem. Além disso, as condições de transporte 

e de armazenagem dessa água afetam sua qualidade, e 

principalmente na destinação final dos efluentes domésticos 

nestas áreas oferecem riscos à saúde da população.  

É de conhecimento de todos que as áreas rurais 

necessitam de investimentos em infraestrutura de 

saneamento, entretanto, a sustentabilidade das ações torna-

se imprescindível para manutenção do benefício oferecido à 

população. Logo, torna-se necessário não apenas 

desenvolver estratégias preventivas e tratamentos a fim de 

diminuir esses impactos, mas a garantia da sua 

implementação, tal como, a união das soluções já existentes. 

Diante do exposto, as soluções baseadas na natureza 

têm o potencial de resolver muitos dos nossos desafios 

relacionados à água. Precisamos fazer muito mais com a 

infraestrutura “verde” e, onde for possível, harmonizá-la 

com a infraestrutura “cinza”. Está é uma alternativa para 

garantir a sustentabilidade ambiental com baixo custo de 

implantação, operação, manutenção, aplicabilidade imediata 

em curto prazo. 

Neste contexto a utilização de plantas macrófitas 

como depuração biológica, para a remoção de resíduos 

poluentes presentes nos efluentes líquidos domésticos 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Brasilia/pdf/brz_sc_wwdr_agenda_por_2018_final.pdf
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apresentam alternativa sustentável na remoção da matéria 

orgânica dos esgotos. O tratamento biológico, apresentam 

capacidade de retirar da água nutrientes e substâncias 

tóxicas, dando condições favoráveis para a base alimentar 

nos ecossistemas aquáticos consequentemente melhorando a 

qualidade no meio ambiente. 

Considerando este contexto, objetivo da pesquisa foi 

analisar a eficácia da Eichhornia crassipescomo alternativa 

de fitorremediação em um sistema experimental entre os 

meses de setembro e novembro de 2019.Com o intuito de 

avaliar a qualidade das águas cinzas antes e após o cultivo do 

aguapé em cada um dos pontos, para analisar os resultados 

dos parâmetros físicos químicos das águas cinzas: pH, 

turbidez, magnésio, cálcio, dureza e alcalinidade totais. 

 

METODOLOGIA 

 

Dividido em duas etapas, este trabalho fundamentou-

se em revisões científicas da literatura. Baseado em 

levantamentos bibliográfico tais como dissertações, livros, 

artigos retratando a temática nacional e internacional, tais 

como: Potencial de Uso de plantas Aquáticas na Despoluição 

da Água (AMBRAPA, 2002), Uso de Aguapé (Eichhornia 

Crassipes) em Sistema de Tratamento de efluentes de 
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Matadouro e frigorifico e avaliação da sua compostagem 

(MEES et al.,2006). A justificativa da escolha se deu pela 

relação em espelhar de forma mais clara  

A segunda etapa constituiu-se na coleta de dados 

realizada a partir da implementação do experimento cujo o 

objetivo se deu na montagem de um tanque com plantas 

aquáticas da espécie aguapé (Eichhornia Crassipes) afim de 

avaliar seu comportamento como filtros despoluentes de 

água cinza, em 3 (três) diferentes etapas. 

A Presente pesquisa foi conduzida na zona rural de 

Caruaru (PE), no sítio Campo Novo de Baixo, onde 

prevalece a produção de frutos e hortaliças para consumo 

próprio da família. 

 

Figura 1 - Município de Caruaru

 
Fonte: Autoria própria. 
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Condução do experimento 

 

Dentro do domicilio, diferentes esgotos são gerados, 

para cada tipo, há uma definição especifica. O abastecimento 

do reservatório para o experimento do presente artigo se deu 

em com águas provenientes de pias de cozinhas, lavagem de 

alimentos, roupas, banhos e outras atividades de higienes 

pessoais denominada água cinza. Apesar das várias 

literaturas tratarem da disposição final de água cinza em área 

rural, para o local em estudo o efluente é conduzido 

diretamente ao solo (Figura 2), logo, essa designação torna-

se uma prática comum na região. 
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Figura 2 - Disposição de águas cinza na comunidade rural 

Campo Novo de Baixo.

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Para cada etapa em analise, utilizou-se valores 

médios de duas amostragens, para características físicas, 

químicas e microbiológicas do efluente constituído dentro do 

tanque.  

As análises laboratoriais foram realizadas no 

Laboratório de Qualidade da Água do Departamento de 

Engenharia Química no Campus do UniFavip | Wyden, em 

conformidade com recomendações do Standard Methods 

(APHA, 1995) para análise de água residuária, apresentando 

as características de dureza, pH, turbidez, cálcio e 

alcalinidade. 
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Estabelecimento Da Planta 

 

Segundo Joana e Pott (2002) é de fundamental 

importância nos cuidados com a introdução e escolha de 

espécies despoluidoras, deve-se procurar utilizar plantas 

aquáticas nativas, para não correr o risco de introdução de 

espécies exóticas de plantas e da fauna associada, que 

poderiam ser invasoras em ecossistemas aquáticos e eliminar 

as nativas, reduzindo a biodiversidade, pois propágulos 

poderiam ser carreados através da água. Joana e Pott (2002) 

esclarece que para o tratamento de água em tanques, as 

plantas adequadas são flutuantes, como as lemnáceas, azola, 

alface-d'água, orelhas-de-onça e os aguapés. 

Diante do exposto anteriormente a Macrófita 

escolhida foi Eichhornia crassipes (Aguapé) cujas 

características podem ser representadas por ser aquática 

flutuante livre e possui alta capacidade de multiplicação 

podendo aumentar sua área de cobertura em 15% ao dia, 

devido principalmente, ao seu elevado potencial de 

fitorremediação (CAMPOS et al., 2013 e MARTINS et al., 

2009). Através da evapotranspiração das folhas, pode 

aumentar em até oito (8) vezes a perda de um corpo d’agua 

(SOUZA E LORENZI, 2005). O aguapé se alimenta da 



 

51 

Silva et al. 

poluição orgânica (esgotos residenciais, resíduos vegetais e 

animais) ou inorgânicas (esgotos industrias produtos de 

limpeza metais e resíduos petroquímicos) por um processo 

que envolve três etapas: Bioquímica, física e fisiológica 

(MAFEI, 1988). 

Os aguapés (Eichhornia crassipes) inseridas na área 

experimental, foram plantas jovens, apresentando aparência 

uniforme e cor verde, com seu tamanho variando entre 13 e 

20 cm, já as raízes apresentaram 5 cm e 8 a 15 cm de caule e 

folha podendo ser visualizado na figura 3. 

 

Figura 3 - Aguapé (Eichhornia cassipesr).

 

Fonte: Autoria própria. 
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Montagem do Experimento 

 

Como meio de suporte escolhido para montagem do 

experimento se aplicou em um reservatório de formato 

cilíndrica. Denominado tanque cujo diâmetro foi de 1,36m 

(D = 136cm), possuindo uma área superficial de 

aproximadamente 1,41m²; largura media constitui um raio de 

0,67m; profundidade de 0,18m; total do recebimento da 

vazão de 254l. 

A montagem do experimento foi executada no dia 07 

de setembro de 2019, onde nesta mesma data iniciaram-se os 

estudos com a introdução das macrófita aquática no tanque, 

ocupando 25,5% da sua capacidade total, destacado a seguir: 
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Figura 4 - Tanque e implementação do Aguapé.

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Após a introdução das macrófitas na área 

experimental representada na Figura 5, realizou-se o 

acompanhamento durante 3 meses. 
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Figura 5 - Macrófita em etapa inicial.

Fonte: Autoria própria. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados das análises físico-químico do presente 

trabalho estão apresentados nos quadros 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 

A etapa inicial, ocorreu momentos antes da 

implementação do Aguapé (Eichhornia crassipes) no dia 1 

de setembro de 2019, com intuito de analisar os índices de 

poluição na mediana de duas amostragens das águas cinzas. 

Para segunda etapa, respeitou-se o quantitativo da 

primeira, sendo retirada 15 dias após a implementação da 

macrófita aquática, afim de justificar em testes laboratoriais 
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a alteração visual na coloração e odor das amostras em 

análises. 

A terceira e mais importante etapa, ocorreu no dia 26 

de novembro, contabilizando 87 dias após a implementação 

do Aguapé (Eichhornia crassipes), as plantas apresentaram 

do desenvolvimento máximo como se pode observa na 

Figura 6. 

 

Figura 6 - Macrófitas em estágio final da análise.

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Turbidez 

 

Para análise de turbidez das amostras foi utilizado 

turbidímetro (Alfakit) de bancada, sendo uma expressão 



 

56 

Silva et al. 

definida como uma medida do grau de interferência à 

passagem da luz através do líquido. Logo para as três etapas, 

os dados desenvolvidos ao longo do experimento, podem ser 

observados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Resultado final da Turbidez. 

ETAPAS Turbidez 

1 42,7 UNT 

2 151,3 UNT 

3 68,2 UNT 

Fonte: Autoria própria. 

 

Conforme observou-se, o aumento máximo da 

turbidez na segunda etapa durante o experimento, 

comparando-a com a primeira, é importante destacar a 

ocorrência de precipitação pluviométrica neste período. 

Logo, é possível verificar no Gráfico 1 a expressiva redução 

na turbidez durante o experimento de 151,3UNT para 68,2 

UNT entre a segunda e terceira etapa respectivamente. 
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Gráfico 1 – Valores de turbidez (Unidade Nefelométrica de 

Turbidez - UNT) nas diferentes etapas do tratamento. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Mees (2006) obteve com a aplicação do aguapé, em 

tratamento de efluentes do matadouro, uma redução média 

de 52,73% da turbidez. Para Arantes (2002), no mesmo 

processo de aplicação do Aguapé em efluentes domésticos 

de uma comunidade rural, ocorreu uma redução de 57% da 

turbidez. 

 

Determinação do Potencial hidrogeniônico (pH)  

 

Para determinar os valores de pH em cada etapa 

utilizou-se pHmetro (BEL), ilustrada na imagem 7. Logo, 

representa a concentração de íons hidrogênio em uma 
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solução, verificou-se variação de 7.3 (imagem 7), para 8.9 

para o efluente final. 

 

Figura 7 - Amostra 1, analise do pH.

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Nas diferentes etapas do tratamento o valor do pH 

variou entre os valores de 7,3 e 8,9, conforme apresentado 

no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Valores de potencial hidrogeniônico – pH do efluente 

após a implementação do Aguapé, nas diferentes fases do 

tratamento. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

De acordo com Deveza et al. (2017) está mesma 

análise de pH reduzi-o de 7,76 para 6,66. Mees (2006) não 

houve grande alteração, porém o acréscimo se deu de 7,6 

para o afluente de 7,8. 

A Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde 

recomenda que o pH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 

9,0 no sistema de distribuição. 

 

 

 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

P
o

te
n

ci
al

 H
id

ro
ge

n
iô

n
ic

o
 -

p
H



 

60 

Silva et al. 

Cor e Odor 

 

A água bruta na Etapa 1 apresentou coloração 

acinzentada como ilustra a Figura 9, e com o odor 

extremamente forte. Após 15 dias a coloração se encontrava 

na tonalidade esverdeada (Etapa 02) e o cheiro se enquadrava 

levemente desagradável. Após 87 dias a coloração se 

apresentou leve amarelado (Etapa 03), justificando a 

presença de vegetação, em comparação com as demais 

amostras, a etapa 3 estava mais translúcida e sem presença 

de odor. 

 

Figura 9 - Amostras das águas cinzas antes e após a 

implementação do aguapé em três etapas.

 
Fonte: Autoria própria. 
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Deveza et al., (2017), em retenção de 25 dias em sua 

análise da influência dos aguapés (Eichhornia Crassipes) 

como planta fitorremediadora na água da represa bortolan 

em poços de caldas, água obteve a translucides da água e a 

permanência de cheiros desagradáveis.   

 

Alcalinidade Total 

 

A Alcalinidade total de uma água é dada pelo 

somatório das diferentes formas de alcalinidade, podendo 

medir a capacidade da água em neutralizar os ácidos. A 

medida da alcalinidade é de fundamental importância 

durante o processo de tratamento de água, pois é em função 

do seu teor que se estabelece a dosagem dos produtos 

químicos utilizados (FUNASA, 2006). A alcalinidade é 

representada pela equação a seguir equação: 

 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 =
∑𝑣

2
𝑥25     (1) 

 

Em que, 

CaCO3 = Alcalinidade Total 

∑v = Somatório do volume gasto 

25 = Quantidade em ml de amostra utilizada 
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Tabela 2 - Resultados das analise de laboratório da Alcalinidade. 

AMOSTRA ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 

1 8,05 ml 10,03 ml 22,06 ml 

2 8,04 ml 10,4 ml 22,07 ml 

Fonte: Autoria própria. 

 

A alcalinidade total foi calculada pela soma das 

amostras da Tabela 2, aplicada na Equação 1. Diante disso, 

os valores finais da alcalinidade estar descrito na tabela 3. 

Para águas de abastecimento, o padrão de 

potabilidade estabelece o limite de 500mg/L de CaCO3, para 

águas de abastecimento. Logo para analise final (Amostra 3) 

representado na tabela abaixo, ultrapassa significativamente 

o esperado, e em comparação das amostras anterior o valor 

da alcalinidade dobra. Não sendo indicado para consumo 

direto. 

 

Tabela 3 – Valores de alcalinidade total (mg/l) nas diferentes 

etapas do tratamento. 

ETAPAS 
Amostra de 

Alcalinidade 

1 201,13 mg/l 

2 250,87 mg/l 

3 551,63 mg/l 

Fonte: Autoria própria. 
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Os dados apresentados na tabela 2 para Amostra C 

representado ultrapassa significativamente o esperado 

tornando-se insatisfatório com 551,3 mg/l, pois ultrapassa 

9,4% da alcalinidade recomendada para abastecimento. Já 

em comparação das amostras A e B anterior o valor da 

alcalinidade dobra, não sendo indicado para consumo direto. 

 

Determinação de Cálcio 

 

Para terminação do cálcio utiliza-se a Equação 2 

 

𝐶𝑎2𝑒𝑚
𝑚𝑔

𝑙
=

𝑉
𝐶𝑎2

𝑥0,2𝑥25

25
𝑥1000   (2) 

 

Em que,  

Ca²: Cálcio 

𝑉𝐶𝑎2:Volume gasto em amostra 

 

Na Tabela 4 são apresentados os resultados dos 

ensaios do laboratório para a determinação do cálcio, 

resultados os quais foram substituídos na equação obtendo 

os valores da Tabela 5. 
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Tabela 4 - Volume gasto em amostra da Cálcio. 

AMOSTRA ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 

1 1,07 ml 2,06 ml 3,07 ml 

2 1,05 ml 2,03 ml 3,06 ml 

Fonte: Autoria própria. 

 

Logo abaixo (Tabela 5), observa-se também que o 

aguapé não contribuiu para a perda de Cálcio, seu acréscimo 

foi continuo apresentando na WTAPA 003 613mg/l. 

 
Tabela 5 -Resultados finais de Cálcio. 

ETAPA Cálcio 

01 212 mg/l 

02 409 mg/l 

03 613 mg/l 

Fonte: Autoria própria. 

Na tabela 6 pode-se observa a concentração de maior 

consumo do volume de reagentes do magnésio. A Etapa 3 

apresenta 5,05ml, já para a Etapa 01 e 02 obteve-se com uma 

amostra de 2,30ml e 2,08ml, respectivamente. 
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Tabela 6 -Resultados da amostra de Magnésio. 

AMOSTRAS ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 

1 2,02 ml 2,08 ml 5,06 ml 

2 2,04 ml 2,09 ml 5,05 ml 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Tabela 7 representa um resumo das análises totais 

antes e após a aplicação da macrófita aguapé com prazo total 

de 87 dias. 

 

Tabela 7 - Resumo dos valores obtidos após aplicação do Aguapé 

em águas cinzas. 

Analises Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

Turbidez 42,7 mtu 151,3 mtu 68,2 mtu 

pH 7.3 7.3 8.9 

Cloro Livre - - 0,48 

Cloro Totais - - 0,0 

Alcalinidade 

total em mg/l 
201,13 m/l 250,87 m/l 551,63 m/l 

Cálcio 212 m/l 409 m/l 613 m/l 

Fonte: Autoria própria. 

 

Com relação cloro residual livre e cloro residual total, 

utilizou-se o aparelho Milwaukee (comparador 
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colorimétrico, Mi 404) para a leitura dessas dos resultados 

(Figura 10), onde apenas amostra C pode ser identificada. O 

valor de cloro livre obteve-se 0,48 mg/l.de acordo com a 

portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde estabelece a 

obrigatoriedade de se manter, no mínimo, 0,2 mg/L de cloro 

residual livre. 

 

Figura 10 – Milwaukee não estabelecendo resultados. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Outras características a serem observadas encontram-

se no processo de evapotranspiração cuja lâmina d’água 

inicial de 18 cm, ocorreu redução 13,5 cm de lamina d’agua, 
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representando uma baixa de 75% do seu efluente. Esse 

processo a havia sido mencionado por Souza e Lorenzi 

(2005) através da evapotranspiração das folhas, podendo 

aumentar em até oito vezes a perda de um corpo d’agua. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos com a aplicação do Aguapé 

(Eichhornia Crassipes) em Águas Cinzas, mostraram-se 

satisfatórios quanto a remoção de odor, eliminação pelo 

processo de evapotranspiração e turbidez, atendendo as 

literaturas.  

Com relação ao pH no sistema de tratamento, o 

mesmo comportou-se de forma bastante desfavorável. Sua 

alteração justifica a presença de dejetos domésticos, porém 

ainda dentro dos padrões aceitos para abastecimento. 

O sistema de tratamento apresentado neste artigo 

apresentou um bom desempenho, tornando-se uma 

alternativa sustentável e de baixo custo, em sistema de 

saneamento nas áreas rurais do semiárido, em períodos mais 

longos. 
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