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Introdução: A contaminação crescente de metais tóxicos nos diversos ecossistemas
terrestres tem sido uma das maiores preocupações de ambientalistas, devido a
disseminação desses elementos serem comprometedoras para a qualidade do
ecossistema, por possuírem alta toxicidade para os seres vivos e impactos no ambiente.
Com o intuito de amenizar a situação usa-se o processo de fitorremediação como
alternativa viável, tendo que o processo de descontaminação do solo é feita através das
plantas, tendo como vantagem baixo custo. As espécies usadas precisam ter
capacidade de acumular os metais tóxicos para haja diminuição na concentração dos
metais no solo.  Objetivo: Verificar o potencial do Pectranthus Barbatus (Boldo) na
descontaminação ou diminuição dos níveis de metais pesados em solos preparados
com determinados níveis desse elemento. Metodologia: O solo a ser utilizado está em
fase de preparação, para posterior padronização do mesmo (correção da acidez,
contaminação pelos metais Cd2+, Pb2+, Ni2+ e Zn2+ em quantidades e concentrações
conhecidas, e acréscimo de EDTA).  Após o tempo de incubação do solo, será feita a
solubilização e análise do mesmo.  Resultados: O solo a ser utilizado está em fase de
preparação, para posterior padronização do mesmo (correção da acidez, contaminação
pelos metais Cd2+, Pb2+, Ni2+ e Zn2+ em quantidades e concentrações conhecidas, e
acréscimo de EDTA).  Após o tempo de incubação do solo, será feita a solubilização e
análise do mesmo.  Conclusão: Sabendo que a contaminação de solos por metas
pesados é um problema em alta, e nocivo ao ser vivo e ambiente, tenta-se através do
processo de fitorremediação amenizar ou eliminar o problema, evitando assim maiores
danos para todo o ecossistema.
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