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Avaliação do Potencial Fitorremediador das espécies Zea mays e 

Helianthus annuus em Solo Contaminado com Cobre Proveniente de Resíduo 

Galvânico 

 

1. RESUMO 

Com o desenvolvimento industrial e a crescente urbanização, relatos de áreas 

contaminadas têm aumentado significativamente, relacionados principalmente, a 

metais pesados. Obtém-se ao final do tratamento de efluente do processo galvânico 

um resíduo rico em metais pesados que, se descartado de forma inadequada, pode 

gerar contaminação do solo e da água. Dentre as alternativas que tem se mostrado 

promissora nos últimos anos, a fitorremediação apresenta resultados positivos para 

contaminação por metais pesados. Assim, o presente trabalho visa avaliar a 

capacidade fitorremediadora das espécies Zea mays e Helianthus annuus para solo 

contaminado com cobre proveniente de resíduo galvânico nas proporções de 5% e 

10%. Para a metodologia de quantificação de cobre no resíduo galvânico e no tecido 

vegetal será utilizada a espectroscopia de absorção atômica por chama. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O cobre mesmo sendo um micronutriente essencial as plantas pode ser tóxico 

em altas concentrações no solo de modo a ocasionar distúrbios fisiológicos e 

nutricionais. Resíduos de origem antropogênica depositados no solo, citando os 

resíduos galvânicos, favorecem o aumento da concentração dos metais pesados, 

principalmente de cobre e níquel agindo diretamente sobre o desenvolvimento das 

espécies. Entretanto, a própria vegetação tem-se mostrado uma alternativa na 

recuperação de solos contaminados com espécies tolerantes a contaminação 

(SILVA et al, 2011).  

A técnica de fitorremediação tem por objetivo recuperar áreas contaminadas 

de origem antropogênica baseando – se no uso de vegetais. Desta forma, as plantas 

auxiliam removendo, contendo, transferindo, estabilizando e tornando inofensivos os 

poluentes no solo (TAVARES, OLIVEIRA, SALGADO, 2013). Assim, o estudo de 

plantas fitorremediadoras visa determinar quais as plantas são mais indicadas para 

uso, principalmente, quando se refere a solos contaminados por metais pesados.  

 

3. OBJETIVOS 



Avaliar o potencial fitoextrator das espécies Zea mays (milho) e Helianthus 

annuus (girassol) em solo contaminado com cobre proveniente de resíduo galvânico 

nas proporções de 5% e 10%, coletado na cidade de Limeira – SP. Analisar a 

concentração de cobre no resíduo galvânico e no tecido vegetal através da técnica 

de espectroscopia de absorção atômica por chama. 

 

4. METODOLOGIA 

Para a metodologia experimental utilizou-se sementes de milho e girassol. O 

solo foi propositalmente contaminado com o resíduo galvânico previamente 

preparado na forma de pó, nas concentrações de 5% e 10%, tendo adição de adubo 

na concentração de 1,5%. Preparou-se também o controle (solo sem contaminação) 

para comparativos de resultados. Após 50 dias do plantio, o tempo de germinação, a 

desenvoltura das espécies, distúrbios físicos aparentes e quaisquer outras 

características identificadas nas espécies serão analisadas e comparadas ao 

controle para verificar os efeitos da contaminação. A quantificação de cobre no 

resíduo galvânico e nas espécies será feita por espectroscopia de absorção atômica 

por chama. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Após levantamento bibliográfico visando identificar quais espécies tem tido 

resultados favoráveis em solo contaminado com o cobre, levando em consideração 

a facilidade de obtenção das espécies, optou-se por fazer um pré – teste com o 

intuito de avaliar a capacidade germinativa das espécies Zea mays (milho) e 

Helianthus annuus (girassol) uma vez que os trabalhos utilizados como referência 

nessa pesquisa fazem uso de mudas em vez de sementes e também outras bases 

contaminantes contendo o cobre. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Resultados iniciais deste pré-teste mostraram que, o milho em solo 

contaminado demorou mais para brotar e que seu desenvolvimento é mais lento. A 

cor da folha também difere comparada ao milho em solo não contaminado sendo um 

pouco mais escuro. Um deles mostrou indícios de fitotoxicidade apresentando 

coloração semelhante, porem menos intensas, a observada por Hiraki (2016) em 



seu estudo com mudas de Jatropha curcas L em solo contaminado por cobre e 

níquel, como pode ser visualizado na Figura 1.  

 

a)  b)  
FIGURA 1: Comparativo da coloração característica de fitotoxicidade do milho: a) plantado em solo 
contaminado (dezoito dias após o plantio) e b) observado por Hiraki (2016) com Jatropha curcas L. 
FONTE: Autor; Hiraki (2016), respectivamente. 

 

Quanto ao girassol, a semente demorou um tempo maior para germinar em 

solo contaminado comparado a semente de girassol controle e também ao milho em 

solo contaminado. A desenvoltura dele também foi mais lenta bem como o tamanho 

comparado ao girassol controle. 

As próximas etapas do projeto consistem em quantificar o cobre no resíduo 

galvânico e, em refazer o experimento fitorremediador contaminando o solo com 5% 

e 10% de resíduo galvânico para avaliar se os resultados serão semelhantes aos 

obtidos no pré teste, considerando a época de plantio bem como mudanças 

climáticas.  
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