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ESTUDO DE PLANTAS FITORREMEDIADORAS EM SOLO 

CONTAMINADO COM COBRE 

 

1. RESUMO 

A galvanoplastia é um ramo da indústria metal - mecânica onde se realiza o 

tratamento de superfícies metálicas ou plásticas mediantes processos químicos ou 

eletrolíticos. No tratamento do efluente obtém-se um lodo rico em metais pesados 

que, quando descartado de forma inadequada, pode gerar contaminação do solo e 

da água. Dentro deste conceito, o presente trabalho visa propor alternativas para a 

descontaminação de áreas contaminadas com metais pesados, através do estudo 

da técnica de fitorremediação na utilização de plantas que possuem capacidade 

para imobilizar ou extrair metais pesados, especificamente o cobre. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Relatos de áreas contaminadas por poluentes tóxicos envolvendo atividades 

humanas vêm aumentando significativamente devido principalmente, a disposição 

inadequada de resíduos originados em processos industriais. Para o processo de 

despoluição ambiental a estimativa mundial de gastos está em torno de 25 a 30 

bilhões de dólares anuais (SOUZA, 2010).  

Um dos maiores problemas de solos contaminados provém de metais 

pesados, seja pelas atividades industriais, agrícolas e até mesmo pela urbanização. 

Citando um exemplo de extrema relevância são os resíduos sólidos (denominado 

lodo galvânico) gerados pela indústria de galvanoplastia, rico em metais pesados – 

principalmente cobre e níquel –. Este é classificado como Classe I – Perigoso pela 

ABNT NRB 2004, tendo sua destinação controlada (AMARAL, 2010). A disposição 

final inadequada deste resíduo acarreta em impactos negativos ao meio ambiente, 

uma vez que os metais pesados são bioacumulativos. 

Neste contexto, dentre as técnicas capazes de minimizar os impactos 

causados pelos metais pesados, o uso de sistemas baseados em plantas para 

remediação de solos contaminados tem se mostrado bastante promissor, 

transformando-se em uma ampla área de estudo cientifico, buscando cada vez mais 

espécies de plantas capazes de diminuir a concentração do poluente no solo. A 

fitorremediação é uma técnica que utiliza plantas como agente de descontaminação 

do solo e água, podendo ser utilizada para remoção de metais pesados (ANSELMO, 



JONES, 2005). Sua maior vantagem refere-se ao custo inferior comparado as 

técnicas tradicionais, entretanto, ainda é preciso ampliar o conhecimento para que 

as plantas remediadoras não se tornem plantas daninhas. Desta maneira, há a 

necessidade de maiores estudos no que concerne as técnicas quanto as plantas 

adequadas para a recuperação de cada tipo de solo.  

 

3. OBJETIVOS 

Estudar plantas fitorremediadoras capazes de fitoextrair (remover o 

contaminante do solo) ou fitoestabilizar (imobilizar o contaminante no solo) o metal 

pesado cobre contido no lodo galvânico criando alternativa para recuperação de 

solos, focado inicialmente na cidade de Limeira.  

 

4. METODOLOGIA 

O trabalho consiste fundamentalmente em fazer uma revisão bibliográfica 

sobre plantas fitorremediadoras capazes de fitoextrair ou fitoacumular um metal 

pesado específico, no caso o cobre proveniente de lodo galvânico.  

A pesquisa baseia-se em artigos científicos, teses, dissertações e demais 

materiais considerados pertinentes ao assunto. Utiliza-se como meio de pesquisa 

artigos contidos no Google acadêmico, SciELO, consultas a bibliotecas online de 

universidades, livros, e demais literaturas que possam contribuir com a pesquisa. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Dentre os temas abordados no trabalho, encontram-se: descrição do 

processo galvânico de bijuterias na cidade de Limeira, interação entre os metais 

pesados e o meio ambiente, características físicas e químicas do solo, ação do 

cobre no solo e na planta, conceitos de remediação, fitorremediação e suas 

principais técnicas.  

O objetivo é conhecer quais as plantas mais indicadas para solos 

contaminados com o cobre, considerando dados de pesquisas desenvolvidas seus 

comparativos, como revisões de literaturas.  

Através deste embasamento teórico espera-se obter alternativas de plantas 

mais indicadas para a recuperação de áreas contaminadas com cobre no município 

de Limeira – SP.  

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O cobre mesmo sendo um micronutriente as plantas também é considerado 

um metal pesado e, quando em excesso pode causar fitotoxicidade. Assim há um 

aumento no numero de pesquisas desenvolvidas referente a análises de plantas que 

possua alta tolerância ao metal. Alguns estudos indicam que as plantas que 

possuem características de hiperacumuladoras têm demonstrado os melhores 

resultados para a técnica de fitoextração. 

No Brasil, a técnica de fitorremediação é um tema recente de pesquisa 

havendo a necessidade de mais pesquisa e desenvolvimento nessa área uma vez 

que, a técnica traz alternativas para descontaminação de áreas, as quais, por sua 

vez, poderão ser reutilizadas se comprovada a descontaminação efetiva.  

Até o presente momento, os estudos foram focados no entendimento das 

principais técnicas de fitorremediação bem como nas principais características físico-

químicas do solo e efeito do cobre como contaminante. As próximas etapas se 

concentrarão no estudo das plantas fitorremediadoras utilizadas para 

descontaminação de solos por metais pesados.  
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