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RESUMO

  Introdução: A fitorremediação faz o uso de vegetais para tratar o solo
contaminado por moléculas orgânicas ou metais esta técnica está entre
as menos dispendiosas e as mais longas (até três anos). A fitorremediação
agrupa todas as tecnologias que utilizam as plantas para transformar,
degradar, concentrar, estabilizar ou volatilizar poluentes. Trata-se de uma
tecnologia cientificamente complexa não se reduzindo à sementeira. As
tecnologias existentes ou em curso de comercialização compreendem a
fitoextração  com utilização de plantas acumuladoras para extrair,
transportar e concentrar os poluentes do solo nas partes coletáveis da
planta; a fitoestabilização utilização das plantas para reduzir a
biodisponibilidade, a mobilização ou a lixiviação dos poluentes e;
rizofiltração que utiliza as raízes para absorver, concentrar ou precipitar
os poluentes de um efluente líquido. Objetivos: Aplicar a fitorremediação
igualmente aos solos, aos compostos, aos efluentes líquidos e as águas de
drenagem apresentando pouco risco a saúde humana e o meio ambiente.
Método: Aplicar a tecnologia da fitoextração em contaminações pouco
profundas (de 50 cm a 3 m de profundidade) e de grande superfície. Para
realização deste resumo foi utilizado como embasamento teórico;
pesquisa e teste em campo, além de conhecimento pessoal no assunto,
sendo um resumo de natureza experimental e revisão bibliográfica.
Resultados: O tempo de tratamento é geralmente longo; o método
depende da meteorologia, ataques dos insetos, microrganismos e
substâncias fitopatogênicas; a superfície dos sítios deve ser
suficientemente importante para a utilização das técnicas agrícolas; no
caso da Fitoextração, é necessário dispor de fileira de eliminação das
biomassas que contêm o poluente ou dos seus metabólitos, por exemplo,
incineração, lixiviação, desidratação. Conclusão: A fitorremediação é um
processo natural e por isso possui ampla aceitação pública no tratamento
de solos contaminados, técnicas como é o caso da fitoextração em
contato com contaminantes em solo os degradam e ganham força,
consequentemente os organismos naturalmente diminui e os resíduos do
tratamento são normalmente produtos inócuos, incluindo dióxido de
carbono, água e biomassa celular. Ao invés de transferir contaminantes de
um ambiente para outro, como por exemplo, do solo para a água ou ar, o
tratamento por fitoremediação pode ser realizado na própria área
contaminada. Isto também elimina a necessidade de transporte de
resíduos, diminuindo o contato entre os seres humanos e os
contaminantes.  
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