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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O crescimento desordenado das cidades,
o surgimento de empresas e as novas tecnologias contribuem para o desenvolvimento, mas
também para a inserção de numerosos poluentes no ambiente. Entre as técnicas de mitigação
da poluição, destaca-se a fitorremediação,
fitorremediaçã grupo pertencente à biorremediação, que aborda
processos na degradação de contaminações e de áreas contaminadas. A técnica de
fitorremediação é conhecida desde 1991, e estabelece uma tecnologia que utiliza plantas para
degradar, extrair, conter ou imobilizar contaminantes do solo e da água. Nesta técnica, as
plantas podem atuar de forma direta ou indireta na remoção de poluentes. Na remediação direta
os poluentes são absorvidos e acumulados ou metabolizados nos tecidos. Já na forma indireta,
as plantas extraem das águas subterrâneas, metabolizando e degradando os poluentes,
reduzindo assim a fonte de poluição. As plantas, além de serem eficiente
eficientes na absorção de
poluentes, ajudam a prevenir com que os ventos e as chuvas transportem os poluentes para
áreas ao redor, evitando a poluição de áreas maiores ou transportando esses poluentes para
profundidades maiores no subsolo. A Fitorremediação pode serr dividida em diferentes técnicas,
sendo as mais importantes: Fitodegradação: técnica que utiliza o metabolismo das plantas e
microrganismos da rizosfera para conseguir
conseguir a quebra de contaminantes (LAMENGO E
VIDAL, 2007);; Fitoestabilização: manutenção de solos
solos e sedimentos contaminados, com a
utilização de sistemas vegetais por meio da imobilização
imobilização de contaminantes no solo
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(SCHNOOR, 1997); Fitoextração: algumas variedades de plantas acumulam nos seus tecidos os
contaminantes extraídos do solo, de sedimentos, da água ou do ar, sem ocorrer nenhum tipo de
degradação do mesmo; Rizofiltração: consiste na absorção e precipitação dos contaminantes
nas raízes, sendo uma técnica apropriada para a separação de metais em águas, por meio da
retenção desses contaminantes, imobilizando ou acumulando nas raízes (ANDRADE;
TAVARES; MAHLER, 2007); Fitovolatilização: utiliza a capacidade metabólica de algumas
plantas em associação com microrganismos da rizosfera para transformar os contaminantes em
compostos voláteis (SANTOS, 2006); e Rizodegradação: presença de microrganismos que
ativam a atividade biológica em torno das raízes da planta, acelerando assim a digestão de
substâncias, especialmente as orgânicas (FUENTES, 2001).MATERIAL E MÉTODOS:O
trabalho é uma pesquisa bibliográfica realizada através de consulta a artigos técnicos (meios
eletrônico e impresso), livros, web sites, entre outros materiais. Após a coleta de informações
indicou-se a técnica que demonstra maior eficiência, bem como, a espécie de planta mais
indicada para a realização da fitorremediação em área contaminada por metais pesados, como
níquel

(Ni),

cobre

(Cu),

chumbo

(Pb)

e

cádmio

(Cd).RESULTADOS

E

DISCUSSÕES:Identificou-se que o processo de fitorremediação é uma técnica viável e
barata para a realização de descontaminação de áreas degradadas. Assim, de acordo com o
objetivo inicial, selecionou-se a técnica de fitoextração como a que poderia apresentar mais
eficiência na recuperação de uma área contaminada por metais pesados. Para essa técnica, é
feita a utilização de plantas hiperacumuladoras, as mais eficientes para remover
contaminantes do solo, assim promovem a absorção dos metais pesados por meio de suas
raízes, mantendo-os em sua estrutura. Pelo fato de apresentar elementos como níquel, cobre,
chumbo e/ou cádmio, o material colhido terá um certo grau de toxicidade, sendo classificado,
por meio da NBR 10.004 (ANBT, 2004), como Resíduo Perigoso – Classe I, devendo-se
então realizar a destinação ambientalmente correta, como por exemplo, para um aterro
industrial.
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