
FITORREMEDIAÇÃO DE METAIS PESADOS EM
SOLOS POR DIFERENTES ESPÉCIES VEGETAIS.

Julia Lopes BRAGA (Unileste); Julia Carolina Braz de Freitas BIJOS (Unileste); Hellem Neves de

Souza ASSUNÇÃO (Unileste); Thaís Lany de Oliveira LEÃO (CEFET); Leonardo Ramos de Paes

LIMA (Unileste)

Introdução: Certos metais tóxicos, podem permanecer no ambiente por um longo
período de tempo e podem, eventualmente, acumular-se a níveis que poderiam
prejudicar os seres humanos. Logo passou a ser considerável o interesse no
desenvolvimento de estratégias que sejam eficientes e duráveis na remediação de solos
contaminados. Como uma alternativa, uma abordagem ecológica é o uso de plantas
para limpar ou remediar solos contaminados com metais tóxicos. Certas plantas,
denominadas hiperacumuladoras, têm sido estudadas para serem resistentes aos metais
tóxicos e são capazes de acumular e transportar esses contaminantes do solo. Objetivo:
Verificar o potencial da planta medicinal  Baccharis Trimera na descontaminação ou
diminuição dos níveis de metais tóxicos em solos preparados com altos níveis destes
elementos. E analisar se esses contaminantes  são disponibilizados em soluções após o
processo de infusão. Metodologia: O solo a ser utilizado no plantio das mudas foi
coletado na região do vale do aço, passou por análise físico-química e granulométrica,
afim de verificar sua qualidade, características e principalmente para controle do
sistema. Após a adição de substâncias para melhoria da qualidade do solo, ele foi
peneirado e passará por nova análise.  Após a preparação o solo permanecerá incubado
por três meses. Decorridos este período, o solo será contaminado com os metais
tóxicos de interesse, seguindo os níveis propostos de acordo com a tabela de Valores
Orientadores para Solo e Água Subterrânea da CETESB (2005). Resultados: O solo
utilizado foi seco ao ar livre, disposto em uma lona e peneirado em peneira de 2 mm.
Foram retiradas três amostras do solo seco para análise. Na análise verificou-se que
seriam necessárias correções no (pH), na quantidade de matéria orgânica, nas
quantidades de fósforo, potássio, Cálcio. Logo foram adicionados: 1Kg de CaCO3, 3
litro de esterco para cada 10 litros de solo, P2O5: 300 mg/L (foi utilizado superfosfato
simples, cada 100 g de superfosfato simples corresponde a 18 g de P2O5), K2O: 40
mg/L (foi utilizado cloreto de potássio, cada 100 g de Cloreto de potássio corresponde
a 58 g de K2O), Gesso (CaSO4.2H2O): 300 mg/L, N: 30 mg/L = 3 g/10 L (se utilizou 
uréia, cada 100 g de uréia corresponde a 44 g de N), além disso devido a baixa
qualidade do solo foram acrescentados terra vegetal e mais uma quantidade de solo.
Após as adições a terra foi homogeneizada e guardadas em sacos plásticos, sendo que
cada saco contem o valor exato a ser colocado em cada vaso (900 g de solo), afim de
que o sistema entre em equilíbrio. Conclusão: O trabalho está em fase de preparação
do sistema a ser analisado, assim, ainda não é possível ter resultados referentes a
capacidade de absorção da planta. No entanto pode-se perceber que para um resultado
confiável é necessário fazer uma rigorosa padronização e monitoramento do sistema
onde as mudas serão plantadas.
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