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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo discutir a importância das plantas fitorremediadoras para o meio
ambiente. Muitas plantas são capazes de revitalizar locais poluídos por diversos contaminantes.
Atualmente, a fitorremediação vem sendo estudada como uma alternativa para trabalhar nas áreas que
se encontram poluídas. Os estudos apontam que essas plantas são capazes de restaurar os solos e os
corpos hídricos que se encontram contaminados pelos poluentes emergentes e os metais pesados que
fazem parte desse grupo. Por isso, considera-se este estudo relevante já que os metais pesados são
bioacumulativos nos organismos e que em grandes concentrações são prejudiciais a biota local e
consequentemente a saúde humana.
Palavra-chave: Poluentes emergentes, metais pesados, contaminação.

INTRODUÇÃO
São muitas as temáticas em torno das questões ambientais. Diversas matrizes
ambientais, como solo e água estão sobre forte pressão antropogênica, o que tem causado a
contaminação dessas matrizes por vários tipos de poluentes.
Segundo Fernandes (2011), a descontaminação desses ambientes têm sido motivo de
preocupação para muitos pesquisadores, no qual a despoluição dos solos e das águas são
assuntos bastantes pertinentes, pois diversos tipos de poluentes estão sendo dispostos
diariamente. Atualmente há um grande esforço de todas as partes na busca de alternativas que
visam melhorias aos ambientes atingidos, é possível exemplificar os diversos contaminantes
como os compostos orgânicos, inorgânicos e metais pesados, provenientes das atividades
antrópicas, que tem chamado atenção em virtude da degradação do solo e da água.
De acordo com Marques (2015), os problemas que são gerados pelos acúmulos de
substâncias em concentrações elevadas, trazem malefícios indesejáveis e são responsáveis por
sérios impactos ambientais, prejudicando a capacidade do solo de desenvolver suas funções e
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afetando as diversas formas de vida que nele habita.
As contaminações do solo e da água são causadas por atividades antrópicas voltadas
para a mineração, indústrias metalúrgicas, indústrias químicas, agriculturas e dentre outras
práticas e atividades que despejam seus dejetos de forma inadequada causando a contaminação
de matrizes ambientais, como solos e corpos hídricos. Esses podem ser contaminados por uma
grande diversidade de poluentes orgânicos e metais pesados (PIO et al., 2013; BARLETTA et
al., 2019; PEREIRA et al., 2020).
A resolução nº 001 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 1986), em
seu art. 1º, estabelece que é considerado impacto ambiental qualquer alteração das propriedades
físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou
energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem a saúde, a
segurança, o bem estar da população, as atividades sociais e econômicas, a fauna e a flora, as
condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e também a qualificação dos recursos
ambientais.
Diante destas perspectivas e necessidades, emergiu o conceito de fitorremediação, que
baseia-se na utilização de plantas para a extração e amenização dos compostos poluentes no
qual esta técnica ainda é um conceito novo, que se encontra em estudos que demonstram
resultados positivos, porém que necessita de mais pesquisas e investimentos para sua
propagação e aplicação. A fitorremediação (fito = planta e remediação = corrigir), ficou
conhecida por volta de 1991, ela é uma técnica utilizada com plantas específicas para poder
degradar, extrair, conter ou imobilizar contaminantes do solo e da água (VASCONCELOS et
al., 2012). Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (United States
Environmental Protection Agency), EPA et al., (2012), pesquisas nessas áreas procuram
entender como funciona a interação das plantas com os contaminantes.
Atualmente entende-se que um conjunto de vantagens na utilização da fitorremediação
tem despertado a curiosidade de muitos pesquisadores como o baixo custo de investimentos e
de operações, assim como a aplicabilidade e geração mínima de degradação e desestabilização
da área a ser descontaminada, são algumas das vantagens da fitorremediação (CHAVES 2010).
Segundo Pajevic (2009), para uma planta ser considerada boa remediadora, deve se
levar em conta a capacidade dela ser capaz de crescer na presença do contaminante e sobreviver

sem diminuir sua taxa de crescimento, apesar da captura do contaminante e do seu acúmulo,
esta capacidade também está relacionada ao caráter lipofílico do contaminante e que as espécies
apresentam diversidade de acumulação, por isso é importante estudar diferentes espécies
analisar a acumulação e a tolerância para determinado composto contaminante.
De acordo com Marques et al., (2015), em ambientes que estão poluídos, esta técnica da
Fitorremediação é bastante indicada para este processo, tendo em vista que é um processo que
utiliza as plantas como agentes de purificação de ambientes aquáticos ou terrestres fazendo a
descontaminação dos solos poluídos e que também esta técnica se apresenta muito promissora
nas regiões Brasileiras, tendo grandes efeitos de recuperação e também de baixo custo. Além
da Fitorremediação, existem outras técnicas como: a Fitoextração, Fitoestabilização,
Fitoestimulação, Fitodegradação, Rizofiltração e a Fitovolatilização (Tabela 1), todas essas
técnicas são utilizadas por plantas de diferentes espécies.

Tabela 1- Técnicas para recuperação de solos através de plantas Fitorremediadoras.
TÉCNICA
FITOESTABILIZAÇÃO
Cd, Cr, Cu, Pb

FITOEXTRAÇÃO
Cd, Cu, Hg, Zn

FITOESTIMULAÇÃO
PCP, Cd, Cr, Cu
FITODEGRADAÇÃO
Hidro, PCP, TCE
FITOVOLATILIZAÇÃO
Se, Hg

ATUAÇÃO

AUTOR

Ocorre uma imobilização dos contaminação no solo, reduzindo a
erosão e dispersão dos poluentes através de agentes biológicos Souza et al.,
agindo na degradação e transporte, visando a remoção dos sais com
(2011)
a colheita das plantas.
Processo de descontaminação de ambientes aquáticos e terrestres,
serve para remediar solo contaminado com metais através do
caule e do sistema radicular das árvores que fazem a conversão
dos poluentes.
Consiste na adição de nutrientes orgânicos e inorgânicos no local
contaminado, visando a estimular a atividade microbianas das
plantas.

Assis et al.,
(2010)

Costa et al.,
(2009)

Utiliza algumas espécies de plantas de metabolismo elevado que
podem translocar compostos orgânicos para outros tecidos das
plantas.

Belo et al.,
(2011)

É um processo definido como o movimento de um contaminante
fora do solo, ou da água através da planta para a atmosfera.

Reginatto et
al., (2012)

RIZOFILTRAÇÃO
Pb, Cd, Cu, Ni

Consiste em acumulação de contaminantes nas raízes é aplicada
condições hidropônicas, e usada na separação de metais,
acumulando ou imobilizando-os nas raízes a mesma transporta os
metais das raízes até as folhas.

Rai et al.,
(2009)

De acordo com a Tabela 1, é possível notar como as técnicas de fitorremediação atuam
de forma satisfatória no meio ambiente, na qual as plantas ajudam a metabolizar alguns
compostos tóxicos e na degradação parcial ou completa deles, contribuindo também na remoção
dos contaminantes do solo e da água, demonstrando uma grande capacidade de absorver metais
pesados, orgânicos e outros elementos poluentes (SOUZA et al., 2011).

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo trata-se de uma revisão da literatura, na qual é utilizado o método de
análise de artigos em bancos de dados virtuais, e a partir de tal método é possível realizar um
amplo levantamento de fontes teóricas e identificar as produções mais recentes sobre
determinada temática, o período das buscas dos artigos foram realizadas entre os meses de
Janeiro à Agosto de 2020.
Nesse contexto, a motivação para elaboração dessa pesquisa revelou-se do despertar
para a busca de informações relacionadas aos impactos ambientais ocorridos no solo e na água,
e a utilização das plantas fitorremediadoras como uma grande alternativa para purificar os
meios que se encontram poluídos, e assim, contribuir com a construção de pesquisas sobre a
temática. As buscas foram estabelecidas por palavras chaves, como: fitorremediação, metais
pesados e plantas, de forma separadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente trabalho teve a finalidade de catalogar algumas espécies que foram
pesquisadas e que tem contribuído de forma satisfatória na eficiência do processo de
fitorremediação e que esta técnica tem sido considerada como muito promissora para áreas que
se encontram contaminadas por metais pesados. A fitorremediação é uma tecnologia que serve
para recuperar as áreas que se encontram degradadas e que visa a descontaminação do solo e
dos recursos naturais.

Segundo Paiva et al., (2020), os metais pesados são micronutrientes que são importantes
para a sobrevivência das plantas,só que em grandes concentrações pode levar as plantas a
fitotoxicidade exemplos desses elementos: cobalto (Co), cobre (Cu), manganês (Mn), níquel
(Ni) e zinco (Zn). O acúmulo provenientes de metais no solo vem de uma ação antrópica
realizada por suas atividades e pelo uso de agrotóxicos, fertilizantes causando a poluição dos
solos e das águas (SCHWITZGUÉBEL et al., 2002). Em espécies de plantas como as halófitas,
aguapés e elodeas (Tabela 2), dentre outras são acumuladoras de sódio e diversos metais
pesados, pois elas apresentam desenvolvimento satisfatório e níveis altos de tolerância em
locais com extremo níveis de salinidade e contaminação.
Tabela 2- Plantas fitorremediadoras
ESPÉCIE

LOCAL

ATUAÇÃO

Água

Atua na remoção de íons metálicos de soluções aquosas e
no processo de biossorção utilizando biomassa viva ou
morta

Elodea Hydrocharitaceae

Água

Atua através do processo de absorção radicular, possui
grande aptidão rizosférica para biorremediação de
compostos tóxicos, metais pesados, hidrocarbonetos de
petróleo e agrotóxicos.

Eucalipto - Eucalyptus
urophylla

Solo

Atua no mecanismo de tolerância, tem baixo índice de
translocação do metal pesado das raízes para as partes
aéreas.

Halófitas - Atríplex

Solo

Atua de forma satisfatória em regiões semi-áridas por sua
Aganga et
fácil adaptação, considerada importante suporte protéico,
al., (2003)
apresenta taxas de absorção de sais solúveis satisfatório.

Halófitas - Atríplex
nummularia lind

Solo

Atua como grande produtora de biomassa para o processo
de extração de sais em solos salinos para que o processo
seja satisfatório.

Aguapé - Eicchornia
crassipes

Junco - Juncaceae
inflexus

Água

Mucuna-preta Stizolobium aterrimum

Solo

AUTOR

Módenes et
al., (2009)

Pires et al.,
(2001)
Soares
et
al., (2001)

Flowers et
al., (2008)

Atua com grande tolerância em ambientes contaminados
por metais tóxicos, apresenta potencial bioacumulativo,
extrai metais do solo e transloca de modo eficiente para as
partes aéreas das plantas.

Silva et al.,
(2007)

Atua de forma satisfatória no processo de
descontaminação de solos tratados por herbicidas.

Santos et
al., (2006)

Esta técnica pode ser utilizada para diversos fins, além de apresentar menor custo e
maior eficiência na remoção de vários contaminantes e tem mostrado resultados mais
satisfatórios que outras técnicas como a incineração e a lavagem do solo e pode ser utilizada na

descontaminação do solo em acidentes com derrame químicos, diesel, gasolina, herbicidas,
petróleo, hidrocarbonetos como também para locais de lixos tóxicos (COSTA et al., 2009).
Contudo para que este processo ocorra de forma eficiente é preciso que os
microorganismos esteja em grandes quantidades para que os níveis da biorremediação sejam
acelerados. De acordo com Ferreira (2012), os resultados satisfatórios dependem das condições
do solo, da proximidade do sistema radicular, temperatura, pH, potencial redox, e a natureza
dos contaminantes, assim como as características físicas, químicas e biológicas dos ambientes
contaminados.
É necessário após a utilização da técnica outros conhecimentos com a aplicabilidade da
biorremediação através do in situ e ex situ, que estão diretamente relacionadas com a
compreensão das condições físicas, químicas e biológicas do solo. São utilizadas segundo a
necessidade se haverá ou não remoção do material utilizado no local da descontaminação.
Conforme Pereira (2015), essas técnicas evitam distúrbios ambientais, como também a
biorremediação passiva e intrínseca que são processos que ocorrem naturalmente, com os
microrganismos autóctones do próprio local que são utilizados sem qualquer interferência de
tecnologias ativas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho vem aqui apresenta a técnica de fitorremediação, que surgiu como uma
alternativa para a mitigação dos impactos causados pela poluição dos solos com poluentes,
dentre eles os metais pesados e os poluentes tóxicos. A fitorremediação tem se mostrado
bastante eficaz na recuperação dos solos e corpos hídricos com baixo custo. O processo de
fitorremediação utilizam as plantas e desta forma não geram impactos ambientais negativos ao
meio ambiente. Também foi possível observar que os resultados de despoluição são obtidos ao
longo do tempo e de forma gradativa, como também é importante que o descontaminante esteja
dentro da zona de alcance do sistema radicular.
Esta técnica que atualmente têm sido utilizada por profissionais em vários Países,
demonstra a capacidade das plantas pertencentes aos grupos das Elodeas, Aguapés, Halófitas
dentre outras, na diminuição de impactos negativos causados nos recursos naturais, sejam eles
de origem diversas. Os resultados obtidos tem se mostrado satisfatório devido ao alto grau de

descontaminação realizado pelas plantas, o que torna a técnica aplicável e viável sua utilização
para esse fins.
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