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Introdução: A contaminação ambiental por metais pesados é uma das formas de
poluição que mais tem despertado a preocupação e o interesse dos órgãos ambientais
em todo o mundo. Por isso, certas plantas, denominadas hiperacumuladoras, têm sido
estudadas para serem resistentes aos metais pesados e serem capazes de acumular e
transportar esses contaminantes do solo. Esse processo acontece porque ao retirar a
água e os nutrientes do solo, os metais e outros contaminantes também são absorvidos
pela planta. Uma forma utilizada para verificar a taxa de concentração de metais
pesados no ecossistema é a análise sobre vegetais. Objetivo: Verificar  o potencial da
utilização do Plantago major, conhecida popularmente como tancahagem, transagem
ou tansagem, na descontaminação ou diminuição dos níveis de metais pesados em
solos preparados com altos níveis destes elementos. E, ainda, verificar se os metais são
transportados para solução no processo de infusão. Metodologia: A pesquisa está
sendo realizada com coleta de solos aleatoriamente determinados na região do Vale do
Médio rio Doce. Os vegetais são plantados e cuidados no viveiro do Centro
Universitário do Leste de Minas Gerais – Unileste. Após devido tratamento do solo e
cultivo dos vegetais, eles são coletados e encaminhados para os laboratórios da
Universidade. As amostras serão triadas e abertas para encaminhamento das análises
dos metais. Depois da recepção dos dados, eles serão adequadamente tabulados para
procedimento das análises estatística. Finalmente, com a obtenção dos resultados e
discussão dos mesmos serão feitas pesquisas bibliográficas. Resultados:  O solo está
sendo preparado adequadamente para o posterior plantio. Até o momento, ele foi
devidamente adubado e peneirado. Está em descanso aguardando a próxima etapa: a
introdução dos metais. Está, também, sendo desenvolvido um método para abertura do
solo depois que os vegetais forem plantados. O método baseia-se no ataque ácido com
abertura no aparelho digestor à 100ºC.  Conclusão: Baseado no estudo realizado,
conclui-se que os vegetais podem absorver metais sem causar danos aos mesmos.
Portanto,  pode-se utilizá-los para recuperação de solos. E, ainda, é importante
identificar a quantidade de metal absorvida pela planta que pode vir a ser transportado
para solução no processo de infusão.
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