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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. Uma forma utilizada para verificar a taxa de concentração de metais
pesados no ecossistema é a análise sobre peixes, solos, água e vegetais. A prática do
uso de plantas para remover ou diminuir os efeitos destes contaminantes no
ecossistema já é bastante utilizada e é chamada de fitorremediação. Esse processo
acontece porque ao retirar a água e os nutrientes do solo, os metais e outros
contaminantes também são absorvidos pela planta. Objetivo: Verificar se a mata ciliar,
no entorno de lagos naturais no médio Rio Doce interfere na disponibilidade de metais
pesados no sistema e consequentemente nas cadeias tróficas.  Metodologia: A pesquisa
está sendo realizada na região do Médio Rio Doce, em especial, na região do Vale do
Aço. Peixes, plantas, sedimentos, água e solo estão sendo coletados para análise e
identificação da concentração dos seguintes metais: Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb
e Zn. A análise dos metais seguirá o método 3050B EPA (Agência de Proteção
Ambiental dos Estados Unidos) de digestão ácida com ácido nítrico e peróxido de
hidrogênio, como descrito em USEPA (Agência Americana de Proteção Ambiental).
Resultados: Até o momento, a pesquisa está na fase teste, que por sinal, tem sido
bastante positivo. As plantas coletadas reagiram muito rápido ao peróxido de
hidrogênio e com o ácido nítrico, liberando o dióxido nitroso. A amostra submetida a
digestão ácida foi totalmente solubilizada, resultando em um material líquido,
transparente e incolor, que será enviado para a análise dos metais. Conclusão: A
contaminação da cadeia alimentar aumenta a concentração dos metais a cada nível
trófico por ser bioacumulativa. Visto que, a mata ciliar pode interferir na
disponibilidade dos metais pesados, a preservação da mata é de extrema importância
para a saúde humana, dos animais aquáticos e de seus predadores.
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