
ISBN 978-85-459-0773-2

INVESTIGAÇÃO DO POTENCIAL REMEDIADOR DE GIRASSOL (Helianthus
annus) E MAMONA (Ricinus communis) NA REMOÇÃO DE CHUMBO DE SOLOS

CONTAMINADOS

Daniele Matsuda Kumasaka1; Lara Fiori Lampugnani2; Sonia Tomie Tanimoto3; Rafael Egea
Sanches4

1 Acadêmica do curso de Engenharia Química, Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR. PROBIC – UNICESUMAR
dani_mkumasaka@hotmail.com

2 Colaboradora, Acadêmica do curso de Engenharia Química do Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR.
laralampugnani@outlook.com

3Orientadora, Doutora, Docente do Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR.
sonia.tanimoto@gmail.com

4 Co-orientador, Doutor, Docente do Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR.
rafael.sanches@unicesumar.edu.br

RESUMO
O objetivo principal deste trabalho consistiu na utilização de girassol e mamona como fitorremediadores de chumbo
iônico em solo contaminado.Para isso, as sementes foram obtidas e cultivadas em vasos contendo solo e substrato.
Posteriormente, foram contaminadas por adição de solução padrão de Sulfato de Chumbo (PbSO4) em três (03) índices
de contaminação,além das testemunhas, expostas às mesmas condições das plantas contaminadas.Para esse controle
foram  realizadas  análises  moleculares.As  plantas  apresentaram  resistência  ao  contaminante  e  desenvolveram-se
normalmente em meio tóxico, porém, ainda não é possível inferir sobre o potencial remediador de cada planta visto que
as análises não encerraram-se. 

PALAVRAS-CHAVE: Clean-up; Fitorremediação; Metais Pesados.

1 INTRODUÇÃO

Os  metais  são  materiais  conhecidos,  apresentando  diversas  aplicações  (moedas  à
cosméticos), dentre os metais mais utilizados, encontrava-se o chumbo, metal de alto peso atômico
e  baixa  dureza,  porém,  altamente  tóxico.  Devido  as  propriedades  apresentadas  pelo  elemento
chumbo,  sua  utilização  e  exploração  tem  se  destacado,  acarretando  assim,  contaminações
ambientais com consequências severas (CUNHA, 2003).

O  impacto  ambiental  e  malefícios  a  saúde,  torna  necessário  o  controle  dos  índices  de
contaminação por metais pesados, tornando necessário o desenvolvimento de novas metodologias
capazes  de  extrair  estes  contaminantes  do  meio,  sem  prejudicá-lo.  Dentre  as  técnicas  de
remediação, destaca-se a Fitorremediação,  metodologia que utiliza plantas capazes de absorver
elementos do solo (SOUZA, ANDRADE, SOUZA E SCHIAVINATO, 2011).

A Fitorremediação apresenta uma boa eficiência e baixo custo de implementação, quando
comparadas  as  técnicas  de  remediação  convencionais.  Podem  apresentar  características
remediadores,  de  acordo  com a  planta  utilizada,  podendo  imobilizar  ou  transformar  o  poluente
específico,  reduzindo o  teor  de  contaminante  presente  no  ambiente  (COUTINHO E BARBOSA,
2007). O resíduo gerado pela Fitorremediação (planta+metal), pode ser reutilizado, de acordo com o
metal remediado, sendo utilizado como fertilizante, ração animal, geração de energia, fabricação de
papel, dentre outros (MARIANO, OKUMURA, 2012).

O uso da Fitorremediação na descontaminação de ambientes contaminados, deve considerar
alguns aspectos para a escolha da planta, como descreve Tavares et al, que demonstra em seu
trabalho, os diferentes comportamentos apresentados pelas diferentes espécies de plantas, como
variação na produção de biomassa, absorção e translocação dos metais para a parte aérea.

Lima et al demonstra a importância na escolha da planta utilizada como fitorremediadora, uma
vez que estas podem translocar a contaminação para as partes aéreas da planta, bioacumulando
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metais em seu interior, tornando a planta imprópria para consumo ou, reaproveitamento, caso da
mamona, capaz de translocar chumbo para suas partes aéreas.

Silva  et  al,  entretanto  descreve  que  as  plantas  podem  sofrer  variações  físicas  quando
expostas a contaminação de metais, em seu trabalho, ele expõe o efeito do chumbo sobre Girassol,
que demonstrou variações nas taxas de crescimento vertical, diâmetro de caule, número de folhas,
área foliar  e  clorofila  total.  O girassol,  apresentado por  Silva,  pode ser  utilizado também como
bioindicador de contaminação, uma vez que sua variação física é notável.

Assim, com base em todas as informações obtidas, é interessante investigar com mais afinco,
os efeitos da contaminação metálica sobre as plantas utilizadas, o destino dos metais no sistema da
planta (considerando a possibilidade de translocação dos metais na mesma), as possibilidades de
uso do bio-resíduo formado pela Fitorremediação e o efeito do contaminante sobre a planta (interna
e externamente).

2 METODOLOGIA

2.1 MATERIAIS
 Vasos plásticos;
 Solo;
 Substrato;
 Sementes de Girassol;
 Sementes de Mamona;
 Água;
 Sulfato de Chumbo (PbSO4);
 Espátula e colher;
 03 garrafas PET;
 Sacos plásticos (armazenamento e transporte das plantas colhidas);
 Caneta;
 Etiquetas;
 Sacos de papel;
 Estufa;
 Mufla;
 Cadinhos / Cápsulas de porcelana;
 Ácido Sulfúrico (H2SO4);
 Becker;
 Vidro de relógio;
 Pipeta;
 Pissete / Frasco lavador;
 Funil de vidro;
 Balão volumétrico;
 Frascos de vidro;
 Tubos de ensaio;
 Suporte para tubos de ensaio / Estante;
 Bloco digestor;
 Termômetro.

2.2 MÉTODO
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O delineamento experimental adotado foi de blocos casualizados, contendo cinco repetições
para cada índice de contaminação.  Todo o controle e desenvolvimento foram realizados sob os
cuidados da acadêmica, em sua residência, situada em São Jorge do Ivaí – PR. 

As sementes de girassol e mamona foram adquiridas em comércio local e pela própria aluna,
cultivadas em vasos contendo solo e substrato, sendo que, o processo de germinação ocorreu em
um período de sete (07) dias.

Após o crescimento das mudas de girassol e mamona, as mesmas sofreram contaminações
diretas  por  inserção  desolução  de  sulfato  de  chumbo  (PbSO4)  à  irrigação,  acrescentados  em
intervalosde  dois  dias,  alternadamente,  durante  o  período  de  um  (01)  e  três  (03)  meses,
respectivamente. As soluções padrões apresentaram concentrações pré-determinadas (três índices),
equivalentes à 0,052 mol/L; 0,104 mol/L e 0,156 mol/L.

O metal pode influenciar no crescimento da planta de forma positiva e/ou negativa. Desta
forma,  foram  realizadas  observações  e  análises  de  alguns  parâmetros  que  determinariam  a
influência do metal  pesado no processo de crescimento da planta,  através de variações,  sendo
portanto, um fator indicador de contaminação. Os parâmetros analisados foram: altura da planta;
diâmetro do caule; área foliar; teor de massa seca (parte aérea) e teor de massa seca (raiz).

O potencial de remediação é determinado através dos processos de adsorção/absorção. O
chumbo, uma vez adsorvido/absorvido pela planta tem destino específico, no caso da adsorção, o
chumbo permanece retido nas raízes da planta, enquanto a absorção permite que o chumbo atinja
as partes aéreas da planta.  Para esse controle  foram realizadas análises moleculares em cada
planta.

Caso o metal, atinja as partes aéreas da planta, é conveniente realizar uma análise do óleo
produzido  pela  planta,  a  fim  de  verificar  o  potencial  tóxico  da  planta,  se  aplicada  em  regiões
contendo contaminações metálicas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As plantas, girassol e mamona, apesar de cultivadas em meio tóxico (com presença de metal
pesado) desenvolveram-se normalmente, isto é, não apresentaram nenhuma variação com relação
ao crescimento (ver Figuras 1 e 2), considerando os parâmetros analisados em questão e lembrando
também,  que  foram cultivadas  em vasos  plásticos,  portanto,  não  havia  muito  espaço  para  seu
desenvolvimento. 

Figura 1 – Girassol
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Figura 2 – Mamona

Ao contrário do que se esperava, as plantas continuaram seu desenvolvimento, sem alteração
aparente de suas folhagens, caule e até mesmo raízes. O índice de chumbo adicionado a planta,
apresenta elevados teores do metal, o suficiente para causar alterações na coloração da planta, ou
até  mesmo  causar  sua  morte,  entretanto,  diferentemente  do  que  foi  previsto,  as  plantas
permaneceram intactas, até a data de sua colheita.

4 CONCLUSÃO

Concluiu-se com este estudo, que as plantas girassol e mamona podem ser cultivadas em
meios tóxicos, visto que, as mesmas apresentam resistência à metais pesados e desenvolvem-se
sem alterações visuais.

Como  as  análises  não  foram  concluídas,  ainda  não  é  possível  inferir  sobre  o  potencial
remediador das plantas em estudo.
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