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Introdução 

O uso de metais está inerentemente associado ao desenvolvimento da civilização, sendo estes 

uma parte integrante dos ciclos biogeoquímicos naturais.  No entanto, hoje em dia, os metais constituem 

o principal grupo de contaminantes inorgânicos e os casos de contaminação do solo por metais tóxicos 

são cada vez mais. Esta poluição é causada principalmente por atividades antropogénicas como atividades 

do setor industrial, utilização e queima de combustíveis fósseis, uso de pesticidas e muitos outros. Níveis 

excessivos de metais nos solos podem resultar na degradação da sua qualidade, redução do rendimento 

de culturas e contaminação das águas e alimentos vegetais, criando problemas para os animais e 

ambiente.  Ademais, a alta exposição a metais tóxicos tem um grande efeito no nosso corpo, uma vez que 

leva a um défice de atenção e anormalidades comportamentais, e ainda afeta o funcionamento dos 

órgãos internos.   

Assim, justifica-se encontrar técnicas que apresentem eficiência na descontaminação dos solos 

com metais pesados, simplicidade na sua execução, menor tempo exigido no seu processo e menor custo, 

de modo que os seus efeitos negativos sejam minimizados ou eliminados. Neste contexto, aumenta o 

interesse pela biorremediação, caracterizada como uma técnica que descontamina solos e água por meio 

da utilização de seres vivos, como plantas. Dentro da biorremediação, a fitorremediação é uma das 

técnicas mais estudadas. Esta técnica constitui uma tecnologia ecologicamente sustentável e 

economicamente mais atraente que as tecnologias físico-químicas. É menos dispendiosa e consiste no 

uso de espécies de plantas que toleram elevadas concentrações de metais, removendo-os, estabilizando-

os, tornando os contaminantes menos disponíveis no sistema biótico e aos recursos hídricos.  

Desta forma, o trabalho que desenvolvemos pretende avaliar as potencialidades da espécie Typha 

Latifolia na fitorremediação de solos contaminados com os metais pesados como o cobre (Cu).  

Após a concretização da remediação dos solos e subsequente incorporação dos metais pesados na 

matéria vegetal, torna-se necessário submeter a mesma a tratamentos físico-químicos. Nesse 

seguimento, este projeto procura também explorar os métodos que facilitem a estabilização dos metais 

e a sua eventual extração e reaproveitamento, mantendo sempre em consideração a viabilidade 

económica e o impacte ecológico dos processos. 

A intenção e decisão de estudar a capacidade fitorrremediadora das espécies de plantas selecionadas 

surge no âmbito da necessidade da conservação do solo, um recurso natural valioso que requer cada vez 

mais atenção e manutenção, uma vez que este está cada vez mais vulnerável em resultado das atividades 

antrópicas.  

Desenvolvimento 

Fundamentos Teóricos        
A fitorremediação consiste na utilização de plantas como método para remoção, redução, 

contenção e isolamento das concentrações de contaminantes em meio sólido, líquido ou 

gasoso.  Algumas espécies, através da criação de processos bioquímicos, adaptam-se facilmente a solos 

contaminados sendo assim capazes de absorver, transferir e acumular metais nas suas componentes 

subterrâneas e aéreas, de modo a descontaminar o solo poluído com metais tóxicos e poluentes 

orgânicos, reduzindo os seus valores de toxicidade. Esta técnica é vantajosa no sentido em que é um 

tratamento in situ, ou seja, o tratamento ocorre no local contaminado, diminuindo assim o risco de 

contaminação secundária. Subjacente ao processo de fitorremediação temos a 

fitoextração, fitoestabilização e fitovolatização, que são utilizados consoante as propriedades do 

poluente e a sua natureza química. 
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Enquadramento legal 
Para este estudo de locais contaminados, a utilização da Norma de Ontário é crucial, dado que 

esta é usada para definir a qualidade do solo do país e define os critérios de avaliação de contaminação 

do solo.  

 Valores de referência  

Ontário 2011 

 Solo Agrícola 

mg/kg 

Solo Residencial  

mg/kg 

Solo Industrial  

mg/kg 

    

Fig.1- Valores de referência para solo em condições normais de profundidade e de água subterrânea potável. 

Seleção das espécies vegetais 
O principal objetivo do nosso trabalho é a descontaminação do solo. Deste modo, devem ser 

selecionadas plantas efetivas na remediação dos contaminantes diagnosticados. Estas espécies devem 

apresentar a capacidade de absorver e acumular metais, podendo ser utilizadas assim para a 

fitorremediação. São denominadas de hipertolerantes uma vez que toleram elevadas concentrações de 

metais pesados e hiperacumuladoras pois conseguem acumulá-los. Para o nosso trabalho, escolhemos a 

espécie Typha Latifolia, tendo em consideração as suas caraterísticas específicas.  

Procedimento aplicado – Recolha das espécies vegetais 
Após a escolha da espécie vegetal que seria utilizada, Typha 

Latifolia, procedemos à recolha das mesmas. No dia 15 de abril de 2021, 

dirigimo-nos a um curso de água próximo das nossas habitações, em 

Joane, e procedemos à colheita de cinco plantas da espécie selecionada 

sendo que todas apresentavam características, como tamanho das raízes 

e quantidades de folhas, semelhantes, para que os resultados fossem 

mais precisos. Para além das plantas, recolhemos também terra do local, 

uma vez que estas necessitavam desta para que a mudança de ambiente 

não fosse excessivamente brusca. Posteriormente, procedemos a uma 

lavagem cuidadosa das plantas, de maneira que estivessem assim preparadas para serem plantadas.  

Para a plantação, utilizámos quatro vasos iguais de 2L, sendo que cada um continha 1,2 Kg de 

substrato seco, neste caso solo turfoso, tendo-se aí colocado as plantas. Plantámos apenas quatro das 

cinco plantas recolhidas visto que uma delas será sujeita a testes e outros processos que não implicam a 

plantação da mesma. Após a colocação nos vasos, procedemos à etiquetação de cada planta, tendo 

tapado a terra exposta de cada vaso com um saco para impedir trocas de água com o exterior. A planta 

não plantada foi designada como CA, uma vez que será submetida a testes, funcionando como controlo 

em relação às contaminadas que serão, posteriormente, sujeitas aos mesmos testes. Entre as plantadas, 

temos CB, I, II e III, sendo que CB corresponde ao controlo e as restantes três aos futuros três graus de 

contaminação. Com o plantio concluído, a rega e o seu controlo foram essenciais, sendo as plantas 

regadas de dois em dois dias, sempre com uma abundante e igual quantidade de água. 

Procedimento aplicado - Contaminação do solo 
Depois das plantas estarem adaptadas e saudáveis, foi necessário proceder à próxima etapa, a 

contaminação do solo. É de salientar o facto de os vasos estarem previamente etiquetados, CB, o controlo 

e I, II e III, os três futuros graus de contaminação.  Para a contaminação do solo, os sal metálico utilizado 

foi o sulfato de cobre. Primeiramente, tendo em conta que a massa do solo nos vasos era de 1.2 Kg e a 

norma utilizada para o atual trabalho é a de Ontário, realizamos os cálculos para adquirir a massa 

necessária de metal. Seguidamente, recorrendo a uma balança digital, colocámos a quantidade calculada 

Elementos  

Cu 140 (180) 160 230 (300) 
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anteriormente num gobelé, por cada grau de contaminação, e juntamos, posteriormente, água, de modo 

a formar uma solução aquosa. Seguidamente, com a ajuda de uma vareta, 

dissolvemos ao máximo o sal, de modo a homogeneizar a solução para uma 

melhor contaminação do solo e consequentemente melhores resultados. Para 

a contaminação solo com cobre (usando o sulfato do cobre), de menor 

concentração (I) foram utilizados os valores de referência da norma Ontário, 

sendo então 1084 mg e, posteriormente, múltiplos desse valor, tendo assim II 

o dobro (2168 mg) e III o triplo (3252 mg). A planta etiquetada com CB 

funcionou como controlo, pelo que não se encontrava contaminada por 

nenhum dos sais metálicos. Depois de termos as soluções preparadas, 

dirigimo-nos ao local onde mantínhamos as plantas, no nosso recinto escolar, 

e deitámos nos respetivos vasos (I, II e III), as soluções, no dia 10 de maio de 2021.  

Justificação da pertinência da metodologia empregue 

Como estamos perante uma grande quantidade de matéria vegetal, surgiu a necessidade de obter 

um método para a reduzir, na fase de análise dos resultados, de modo a tornar mais prático o seu 

tratamento. Sendo a matéria vegetal constituída por cerca de 90% de água, após a sua desidratação 

e sucessiva queima, apenas sobraria uma pequena fração dessa massa sobre a forma de cinza (cerca de 

1%, dado que o resto dos compostos orgânicos ou são voláteis ou também se oxidam a CO2). Esta pequena 

fração que sobraria seria, no entanto, representativa de todas as substâncias inorgânicas que a planta 

contém, onde se enquadra o metal fitorremediado, constituindo a queima, portanto, um método fiável a 

aplicar.  Sabe-se no entanto que o modo como a combustão se efetua também impacta a taxa de oxidação 

nos componentes das cinzas, na medida em que temperaturas de combustão mais elevadas (>750ºC) e 

maior  disponibilidade de oxigénio no meio tornam mais extensa a oxidação do mesmo a CO2, sendo 

portanto mais desejadas no contexto do trabalho a desenvolver, uma vez que aumentam a prevalência 

dos óxidos metálicos ao promover a destruição de carbonatos e iões complexos correspondentes, 

simplificando quimicamente as substâncias a serem processadas. Veja-se o exemplo do cobre, que será 

fitoextraído e acumulado na planta, permanecendo na matéria vegetal e, consequentemente, nas cinzas. 

Após a desidratação e queima a menos de 750ºC encontrar-se-á provavelmente sobre a forma de CuCO3 

ou Cu(OH)2 . Após uma incineração utilizando, por exemplo, um maçarico, estes sais seriam 

transformados em CuO ou Cu2O para processamento futuro.  

Existem diversos métodos que permitem a separação dos constituintes das cinzas, nomeadamente 

a solubilização dos mesmos em solução aquosa ácida e consequente precipitação sequencial dos metais 

com recurso a séries eletroquímicas. Este processo, semelhante àquele das células eletrolíticas, pode ser 

concretizado através da adição seletiva de substâncias que sejam capazes de reduzir determinados catiões 

metálicos, ou fazendo recurso à eletrólise utilizando diferenças de potencial pré-estipuladas. As 

limitações destes procedimentos surgem à medida que os metais se tornam mais reativos 

(sódio, potássio, cálcio, etc). No entanto não existe qualquer restrição com aqueles em estudo (os metais 

pesados são facilmente precipitados). Para a extração de metais pesados que já se encontram em solução 

aquosa, é apenas necessário reduzi-los utilizando um agente químico com capacidade para tal. Porém, 

como as soluções possuirão metais, para além daqueles em estudo (e com valores de potenciais 

semelhantes como o caso do ferro, níquel, manganês), será necessário ser seletivo com os agentes 

redutores a utilizar de modo a precipitar somente o cobre e o zinco.  

Procedimento aplicado – tratamento da matéria vegetal e quantificação dos metais  

Após a cultura em solos contaminados, iniciou-se a segunda parte do trabalho experimental, 

relativa ao processamento da matéria vegetal, que visa tratá-la e quantificando os metais pesados por 

ela fitorremediados. É de ressaltar que todo o procedimento aplicado se afastou da intransigência 

experimental, tendo sofrido alterações à medida que se verificavam dificuldades, quer de 
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caráter metodológico, tais como dificuldade em disponibilidade, manuseamento de reagentes ou 

execução de determinadas reações e impedimentos como escassez de tempo. Assim, consta abaixo 

registado o protocolo que é resultado final das adaptações ao longo dos dois meses em que se 

desenvolveu a parte experimental do projeto. 

Efetuou-se primeiramente a colheita das quatro plantas da espécie Typha Latifolia (no dia 26 de 

maio de 2021), seguida de uma remoção o mais exaustiva possível de qualquer vestígio de solo ou solução 

metálica que possa ter permanecido aderente às raízes e ao caule da amostra, com recurso a um esguicho 

de água destilada e a espátulas, evitando perder qualquer matéria vegetal. Cada uma das plantas foi 

transferida para um gobelé de 1dm3. Com uma faca seccionaram-se transversalmente os caules e as 

raízes em discos e, com uma tesoura, as folhas em secções aproximadamente quadrangulares. Teve-se o 

cuidado de efetuar os cortes dentro do recipiente que as continha, de modo que qualquer fluído libertado 

pela planta escorresse para dentro do gobelé e não fosse perdido. Para efeitos de registo, cada uma 

das amostras foi pesada no gobelé e espalhada num tabuleiro metálico, devidamente etiquetado (CB, I, 

II e III). 

Seguiu-se a desidratação de todas as amostras: quatro tabuleiros foram introduzidos 

simultaneamente num forno previamente aquecido a 150ºC durante 24 horas a essa mesma temperatura, 

tendo-se posteriormente efetuado uma observação das amostras, para assegurar que não haveria 

ocorrido carbonização. Como se viu necessário assegurar a desidratação total, efetuou-se outro ciclo de 

24 horas de aquecimento, desta vez a uma temperatura de 160ºC. Após o arrefecimento dos tabuleiros 

transferiu-se novamente o conteúdo de cada um para um gobelé e registou-se a massa de cada uma das 

amostras.  

As amostras, agora desidratadas, foram redistribuídos pelos respetivos 

tabuleiros metálicos, a fim de efetuar a combustão dos mesmos. Tentou-se 

aglomerar cada uma das amostras no centro do tabuleiro, visando preservar 

o calor libertado pela queima assegurando a eficiência da mesma (havia-se 

aferido anteriormente que no caso da desaglomeração a combustão não 

progrediria na totalidade, visto que se efetuou estre procedimento no 

exterior, onde se fez sentir o efeito do vento). Adicionaram-se cerca de 50cm3 

de etanol a 96% a cada uma das amostras (para uniformizar e catalisar a 

combustão) e acendeu-se com um fósforo a mistura. A queima decorreu durante cerca de 10 minutos e 

foi necessário, ao longo dos minutos finais, ir desagregando o amontoado com uma espátula metálica.  

Após ter sido efetuado o registo da massa das cinzas, estas foram transferidas para almofarizes de 

tamanho adequado, onde se procedeu à sua incineração com um maçarico de propano portátil. Cobriu-

se parcialmente, com uma chapa metálica, a superfície do almofariz, tal que restasse somente um espaço 

para a introdução do bico do maçarico, já que assim nenhum material seria perdido durante o 

aquecimento por projeção (por ação dos gases de combustão), para além do facto do aquecimento da 

mistura ser deste modo facilitado. A amostra foi sendo adicionada ao almofariz, em parcelas, à medida 

que ia sendo disponibilizado espaço por redução do volume do incinerado. Interrompeu-se a incineração 

somente quando as cinzas começaram a alterar a sua tonalidade para uma cor mais clara, tendo o 

processo na sua totalidade durado em média 30 minutos para cada amostra. Transferiu-se cada amostra 

para o respetivo gobelé e registou-se novamente a massa obtida. 

Os gobelés com as cinzas foram transferidos para a hotte e, para cada um, pipetaram-se 50cm3de 

ácido clorídrico concentrado e 5cm3 de água oxigenada 30% (100 volumes), mantendo o cuidado de 

efetuar a adição da água oxigenada gota a gota, com agitação constante por uma vareta de vidro, de 

modo a não provocar a ebulição da mistura. Deixou-se repousar durante 30 minutos a solução obtida e 
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depois perfez-se, muito lentamente e com agitação constante, o 

conteúdo de cada gobelé com água destilada até à marca dos 

80cm3. Assim que a temperatura da solução diminuiu e estabilizou, 

filtrou-se, por ação da gravidade e através de um filtro de papel 

(dobrado em pregas) posicionado num funil, o conteúdo de cada 

gobelé para a respetiva proveta. Efetuou-se depois o registo da cor. 

Para a precipitação dos metais em solução, verteu-se a 

solução de cada uma das provetas para balões Erlenmeyer de 

200cm3 e adicionou-se cerca de 100cm3 de água a cada um, de modo a diluir a mistura, para que a reação 

a efetuar não se tornasse muito vigorosa. Adicionaram-se 3g de alumínio metálico em pó a cada 

Erlenmeyer e esperou-se que a reação se completasse e que o precipitado decantasse para o fundo do 

balão. A solução foi vertida cuidadosamente de modo que o 

precipitado permanecesse no fundo. Este foi lavado com 

água em 3 ciclos e decantado. Foi efetuado o registo 

fotográfico, secou-se o cobre obtido num papel de filtro sob 

papel toalha e pesou-se a quantidade obtida para cada 

amostra. Destaque-se ainda que, como não se verificou 

reação do alumínio com o grupo de controlo, não se formou 

precipitado e não se conseguiu quantificar nenhum metal 

presente.  

É importante mencionar que o protocolo acima descrito não foi aplicado na sua integridade à 

planta relativa ao primeiro grupo de controlo da espécie Typha Latifoli (CA), uma vez que o tratamento 

nela empregue foi anterior ao desenvolvimento do próprio procedimento a aplicar nas outras. Serviu 

como um ensaio que nos permitiu concluir de que modo deveríamos proceder para as outras amostras, 

na medida em que o utilizamos como uma verificação de que o método que havíamos idealizado se 

concretizaria, e como um mecanismo de deteção daquilo pretendíamos aperfeiçoar, antes de aplicar ao 

resto das plantas. Esta prática revelou-se fundamental, dado que nos ajudou, por exemplo, a determinar 

que método seria mais eficiente para praticar a combustão da planta, ou que quantidade de ácido seria 

necessário para solubilizar as cinzas.  

Resultados 

Confirmação dos resultados especulados 
Tal como era previsto nas plantas de controlo CA e CB foi também encontrada uma pequena 

concentração de metais pesados, facto este que pode ser confirmado pela coloração das soluções após o 

processo de solubilização através de reações ácido-base. A cor amarelada simboliza então essa presença 

desses iões metálicos. Recorremos ainda a um processo de aquecimento de uma parte da solução de CA, 

onde adicionamos uma base para ajudar no processo, e verificamos a precipitação daquilo que pensamos 

ser ferro devido à coloração ferrosa, o que contribuiu para a verificação da nossa teoria. 

Quanto às soluções resultantes da matéria vegetal exposta a diferentes graus de concentração 

podemos afirmar que:  

Existe uma diferença cromática entre as soluções obtidas após tratamento, verificando-se que as 

soluções de controlos CA e CB têm um tom mais claro que a solução resultante de I. A solução de 

resultante de II tem uma cor verde vivo, no entanto a solução correspondente à matéria vegetal de III 

apresenta um verde mais escuro. As diferenças cromáticas podem servir de referência para a confirmação 

de certos mecanismos inumerados anteriormente na especulação dos resultados e que serão discutidos 

adiante.  

Verificamos ainda, tal como previsto, a redução da massa da matéria orgânica devido aos 

processos de desidratação, combustão e incineração. A desidratação/secagem levou a uma redução da 
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massa da matéria vegetal a ser processada para valores que integram o intervalo de 5-10% previsto. Na 

combustão ocorreu uma redução de 4,5% valor superior ao previsto e na incineração a matéria resultante 

era cerca de 1,3% da inicial. Para além do mais, a precipitação por ação do alumínio em pó revelou-se 

bastante eficaz na redução do cobre em solução a cobre metálico, permitindo assim a observação desse 

cobre precipitado e o posterior registo da massa pertencente aos diferentes graus de contaminação.  

Discussão de Resultados  
Como mencionado anteriormente, verificamos uma redução da massa da matéria devido aos 

processos de desidratação/secagem, combustão e incineração. No controlo CA verificamos uma redução 

da matéria a ser processada para cerca de 8,8%. No caso de CB, essa redução é de cerca de 9,0%, as 

reduções observadas para os diferentes graus de concentração I, II e III, foi de 9,1%, 9,5% e 10%, 

respetivamente. No caso da redução observada após a combustão, para CA foi de 4,5% e para CB foi de 

cerca de 4,3%. Para os diferentes graus de contaminação a redução por ordem crescente do grau foi de 

4,6%, 4,5% e 4,9%. Realizamos ainda o processo de incineração com o recurso a um maçarico que reduziu 

a matéria vegetal inicial para cerca de 1,3% no caso de CA e 1,2% no caso de CB. As reduções após a 

incineração para os diferentes graus de concentração I, II, e III, foi de 1,4%, 1,2% e 0,9%, respetivamente. 

A partir da observação destes resultados verificamos que a teoria aplicada anteriormente sobre a redução 

mássica se adequa e permitirá posteriormente uma maior eficácia na solubilização, uma vez que a maior 

parte da matéria orgânica é oxidada a gases. 

Tal como previsto, nas plantas de controlo CA e CB foi também encontrada uma pequena 

concentração de iões metálicos, facto este que pode ser confirmado pela coloração das soluções após o 

processo de solubilização recorrendo a reações ácido-base. A cor amarelada simboliza então essa 

presença iónica. Confirmamos assim que embora os controlos não tenham estado em contacto com solos 

contaminados por metais pesados possuíam, ainda que em menor concentração, estes na sua 

composição. Em seguida no caso de CA, recorremos ainda a um processo de aquecimento com a adição 

de uma base para facilitar o processo e através deste conseguimos fazer com que o ferro precipitasse. 

Este acontecimento não só comprovou a existência deste metal na matéria vegetal como também foi 

extremamente importante para verificar a eficácia e comprovar que o método idealizado pelo nosso 

grupo de trabalho realmente funcionava, permitindo assim a sua aplicação nas restantes amostras 

vegetais.  

Quanto aos grupos de controlo podemos afirmar, pela observação cromática, que estes não 

diferem em muito na sua concentração iónica, uma vez que ambos tem tonalidades amareladas bastante 

similares, devido à presença de iões Fe3+. As diferenças cromáticas observadas encontram-se sobretudo 

realçadas nos grupos experimentais, onde além de iões Fe3+, coexistem iões cobre . O grupo com o grau 

de contaminação I apresenta uma cor amarela mais escura relativamente aos grupos de controlo. No caso 

do grupo experimental II podemos observar uma cor verde-clara, demonstrando assim uma maior 

presença de iões Cu2+ na solução que resultou da solubilização das cinzas através de reações ácido-base. 

No grupo cujo grau de contaminação era III, ou seja, o triplo do grau de contaminação do grupo I, 

podemos observar uma cor verde mais escura. Comparando II com III podemos concluir que na solução 

obtida a partir de II existe uma maior concentração de iões cobre devido à tonalidade mais viva observada 

na sua cor verde. Isto deve-se, no nosso entender, ao facto de as plantas promovem a diminuição de 

mecanismos de acumulação, como que criando mecanismos de defesa. As plantas têm a capacidade de 

ativar um mecanismo oxidante quando estão expostas a um ambiente de stress oxidativo. Este 

comportamento pode ser explicado por um sistema de proteção onde, mesmo esta continuando a 

absorver metais, cria mecanismos celulares para diminuir esta absorção e, assim, continuar as suas 

atividades celulares sem nunca atingir níveis elevados de toxicidade. Apesar do esperado ser observar 

uma maior acumulação de contaminantes, quando submetidas a um maior grau de contaminação, 

verificamos que a capacidade de absorção não é proporcional ao grau de contaminação. 
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Explorando vários métodos químicos, com uma solução teste, procedemos a uma técnica para 

averiguar se o sulfeto de hidrogénio seria uma hipótese viável para a precipitação seletiva de cobre em 

solução.Para isso fez se borbulhar sulfeto de hidrogénio através de uma solução de sulfato de ferro e 

sulfato de cobre tendo-se verificado que, de facto, ocorria a precipitação do cobre sobre a forma de 

sulfeto de cobre e permanência de ferro em solução o que indicia que este de facto pode ser um processo 

para precipitar e quantificar o cobre numa solução dos metais pesados que a planta contêm. No entanto, 

pelo facto de o sulfeto de hidrogénio ser um gás tóxico e de odor desagradável não partimos para a 

precipitação, numa escala maior, das soluções por ação do mesmo. Tivemos de escolher um agente 

redutor diferente, o alumínio. 

A precipitação por ação do alumínio em pó revelou-se também bastante eficaz na redução do 

cobre em solução a cobre metálico. Tal sé possível pelo facto de o poder redutor do alumínio ser bastante 

superior ao do cobre (está acima na série eletroquímica). Acreditamos que, com este processo, só se 

tenha precipitado o cobre, permanecendo todos os outros os metais em solução, uma vez que a solução 

a tratar se manteve sempre bastante ácida, o que implica que, qualquer metal que o alumínio pudesse 

precipitar, fosse imediatamente (re)dissolvido, dado que todos os metais presentes (à exceção do cobre) 

se encontram acima do hidrogénio na série eletroquímica. Para além disso, no grupo de controlo CB, 

sujeito também a este processo usando o alumínio, não se verificou nenhuma precipitação de ferro ou 

qualquer outro metal (que sabemos que estão lá presentes, tal como referido). A utilização do alumínio 

sob a forma de pó foi assim  privilegiada, devido à rapidez na obtenção e resultados, associado ao facto 

de o seu excesso ficar em suspensão na solução devido à sua baixa densidade e elevado grau de divisão. 

As amostras de cobre metálico obtidas por este processo apresentam uma cor avermelhada 

altamente característica, o que confirma, uma vez mais, que ocorreu uma efetiva fitorremediação do 

cobre contaminante do solo por parte da espécie Typha Latifolia. Observou-se que a capacidade de 

fitorremediação acompanhou o grau de contaminação do solo de um modo aproximadamente 

proporcional, à exceção do grupo III, onde a concentração de metal na planta estabilizou relativamente à 

do grupo anterior. Tal se reflete numa desproporcionalmente inconstante taxa de fitorremediação para 

os diferentes grupos, o que permite concluir que a taxa com que a planta absorve o metal depende do 

grau de contaminação do solo pelo mesmo.  

Conclusão  

A fitorremediação é uma importante 

técnica in situ utilizada na descontaminação de 

solos, através da remoção e acumulação de iões 

metálicos, contribuindo para a sustentabilidade 

do meio ambiente. A matéria vegetal que 

resulta da atividade fitorremediadora de uma 

determinada planta pode ser tratada através de 

desidratação, seguida da sua combustão e 

incineração, de modo a reduzir a massa de 

matéria orgânica contaminada a ser 

processada. Os metais contaminantes 

permanecem nas cinzas e podem ser 

removidos e quantificados através da 

dissolução das mesmas e subsequente 

precipitação seletiva. Desta forma consegue-

se o seu reaproveitamento e “reciclagem”. 

A espécie Typha Latifolia revela uma 

capacidade de fitorremediação de solos contaminados por cobre que é, até certo ponto, proporcional ao 
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grau de contaminação do solo por esse mesmo metal/ião. Interrompe-se, no entanto, esta 

proporcionalidade para concentrações muitíssimo elevadas de cobre no solo, onde a capacidade de 

fitorremediação estagna devido à ativação de mecanismos de defesa na planta, que impedem a absorção 

de mais metal. 
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