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RESUMO
A poluição ambiental por metais pesados tóxicos é um dos graves problemas
enfrentados pela população mundial, estando presente nas indústrias e nas regiões
agrícolas. Dentre os metais pesados, o chumbo tem sido um dos mais tóxicos para o
homem e para as plantas, causando grandes preocupações ambientais. A sua ação
fitotóxica tem sido reportada na literatura científica por diversos pesquisadores, que
têm verificado os seus efeitos em diversas espécies de plantas. O chumbo tende a
acumular no solo provocando danos ao desenvolvimento das plantas, principalmente
nos tecidos radiculares. Entretanto, uma vez absorvido pelo vegetal, pode se
distribuir para os diferentes tecidos por meio de uma complexa rede de homeostase,
causando distúrbios bioquímico e molecular. Apesar da alta toxicidade do chumbo,
algumas espécies de plantas têm apresentado tolerância a se desenvolver em sua
presença, sendo estudadas como prováveis remediadoras do solo contaminado, por
meio da técnica de fitorremediação. O objetivo dessa pesquisa foi fazer uma revisão
de literatura sobre os mecanismos e efeitos toxicológicos dos metais pesados,
particularmente do chumbo, nas plantas, assim como apresentar técnicas atuais que
buscam remediar o solo contaminado por esse metal.
PALAVRAS-CHAVE: contaminação, metal pesado, poluente.

LEAD IN PLANTS: A BRIEF REVIEW OF ITS EFFECTS, MECHANISMS
TOXICOLOGICAL AND REMEDIATION
ABSTRACT
Environmental pollution by toxic heavy metals is one of the most serious issues that
world populations have to cope with. In fact, it occurs in industrial and in agricultural
regions. Lead is one of the most toxic for humans and plants with great damage for
the environment. Phytotoxic activities have been registered in scientific literature by
several researchers who reported its effects in many vegetal species. In fact, lead
accumulation in the soil causes damage to the development of plants due to a
greater concentration in the roots and distributes itself to several tissues. When
absorbed by the plant can be distributed to different tissues by means of a complex
network of homeostasis, causing molecular and biochemical disorders. Despite the
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high toxicity of lead, some plant species have been tolerant of its presence and may
be used in the decontamination of soil by phytoremediation. Current research is a
revision of the literature on the ecotoxicological effects of heavy metals, especially
lead, and present the current technical soil remediation contaminated by the metal.
KEYWORDS: contamination, heavy metal, pollutant.

INTRODUÇÃO
As atividades antrópicas têm aumentado a deposição de metais pesados nos
diversos compartimentos da biosfera (KEMERICH et al., 2014). Estes elementos
químicos são metais com peso específico maior que 5 g cm-3 (BERTOLI, 2011), ou
qualquer elemento que esteja associado a problemas de poluição (OLIVEIRA, 2008).
Alguns exercem papel fundamental na nutrição mineral das plantas, como, zinco
(Zn), ferro (Fe) (SILVA, 2014), cobre (Cu), cobalto (Co) (SILVA, 2007) sendo
importantes como micronutriente. Porém, em níveis elevados ou substituídos por
outros metais, como o chumbo (Pb), mercúrio (Hg) e o cádmio (Cd) tornam-se
perigosos e podem causar efeitos tóxicos ou a morte das plantas (SILVA, 2014).
Os metais pesados são poluentes do meio ambiente, sendo o chumbo
potencialmente tóxico e com propriedades acumulativas no solo, provocando danos
ao desenvolvimento das plantas, sendo considerado na lista da Agência de Proteção
Ambiental dos EUA como o metal mais ameaçador (ATSDR, 2008). As áreas
florestais, o solo e a água tem sofrido contaminações por resíduos, oriundos de
atividades antrópicas, que podem conter quantidades elevadas de metais pesados
(ALMEIDA et al., 2008), dessa maneira, as poluições dos campos agrícolas por
esses poluentes tem sido uma preocupação ambiental (PEREIRA et al., 2013).
O mecanismo de toxidez nas plantas envolve uma rede complexa de
mobilização e absorção do solo pelas raízes e transporte, sequestro e distribuição
no espaço intracelular da planta (CLEMENS et al., 2002), com efeitos em níveis
bioquímicos e moleculares que podem provocar desequilíbrio na homeostase de
metais essenciais (SHARMA & DUBEY, 2005), danos a biomoléculas, estresse
oxidativo e, consequentemente, efeitos no desenvolvimento da planta (HOSSAIN et
al., 2011).
Dessa maneira, as plantas cultivadas em ambientes com excesso de chumbo
têm o crescimento e desenvolvimento afetados (SOUZA et al., 2011). Pesquisas
relacionadas a assimilação de metais pesados por plantas tem constatado que esse
metal pode ocasionar consequências negativas relacionadas ao crescimento do
vegetal (SOUZA et al., 2011) e na germinação de sementes, podendo restringir a
produtividade de clorofila e causar danos ao material genético e mudanças do
funcionamento enzimático da planta (RIBEIRO et al., 2015).
Atualmente, diversos estudos têm avaliado técnicas para remediar os solos
contaminados pelo chumbo (TANG et al., 2015), seja no próprio ambiente (in situ) ou
transportando o solo para serem tratado fora do seu ambiente (ex situ). Entretanto,
as técnicas in situ são consideradas mais impactantes ao ambiente. Dentre as
técnicas in situ, a fitorremediação tem sido muito estudada com a pesquisa de
espécies de plantas com provável tolerância a se desenvolver em solo contaminado
por esse metal (OLIVEIRA et al., 2014; ALMEIDA, 2014; GOUVEIA et al., 2015).
O objetivo dessa pesquisa foi fazer uma revisão de literatura sobre os
mecanismos e efeitos toxicológicos dos metais pesados, particularmente do
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chumbo, nas plantas, assim como apresentar técnicas atuais que buscam remediar
o solo contaminado por esse metal.
REVISÃO DE LITERATURA
Contaminação ambiental por metais pesados
A degradação ambiental aumentou a preocupação com os efeitos tóxicos de
metais pesados (MORAES, 2011) no solo, podendo causar consequências graves a
saúde da população por consequente contaminação das plantas (ATSDR, 2008) e,
comprometer a sustentabilidade da produção agrícola.
Os metais pesados podem originar-se de fontes naturais, tais como o
vulcanismo, redistribuição por ação eólica ou hídrica (KLEIN & HOEHNE, 2015).
Mas, a contaminação ambiental por fontes antrópicas tornou-se um problema grave
(SILVA, 2014; OLIVEIRA & JUCÁ; 2014). Essas fontes são de diversas atividades,
tais como: mineração, atividades industriais, aplicação de fertilizantes em atividades
agrícolas (ALMEIDA et al., 2008; AUGUSTO et al., 2014), lodo de esgoto e
compostos orgânicos provenientes da reciclagem do lixo urbano (MORAES, 2011).
A deposição de resíduos no solo contendo metais com alto potencial tóxico
aumenta as concentrações biodisponíveis no ambiente (SILVA, 2014), podendo
causar sérios danos ambientais (SILVA, 2006) devido ao alto poder de toxicidade
desses poluentes (BERTOLI, 2011). Além disso, o solo contaminado é uma ameaça
à biodiversidade, pois, ele é essencial para o crescimento das plantas e a
degradação de matéria morta, necessária para que haja a ciclagem de nutrientes
(SILVA, 2006).
As indústrias são as principais fontes dessa poluição, descarregando resíduos
não tratados em rios ou lagos (OLIVEIRA, 2007) no solo e na atmosfera
(GONÇALVES, 2009). Dentre os principais metais utilizados em áreas de
desenvolvimento industrial estão o cádmio, chumbo, cromo, níquel, mercúrio, zinco,
arsênio e ferro (PINO, 2005). Dentre as atividades industriais, a metalúrgica de
metais pesados é uma das que causa mais poluição, contaminando toda a área ao
seu redor, destruindo a vida vegetal que não resiste aos poluentes (ANDRADE et al.,
2009).
A mineração é outra atividade desenvolvida pelo homem que, como uma
forma de sobrevivência e obtenção de lucro, a maioria das pessoas que trabalhavam
nesse ambiente não possuíam conhecimentos sobre os danos que essa atividade
poderia causar ao ambiente (POLETTI et al., 2014). Essa atividade pode provocar a
destruição da cobertura vegetal e consequente degradação do solo, promovendo
erosão dos solos, a lixiviação dos metais para o lençol freático (SOUZA &
REISSMANN, 2009), provocando aumento nas concentrações dos metais pesados
no ambiente aquático (OLIVEIRA, 2007).
A lixiviação e o deslizamento de terras de mineração, contaminadas por
metais, também podem contaminar lençóis freáticos e as plantas, alcançando assim
outras áreas (PRESTON et al., 2014). O uso intenso e inadequado de fertilizantes na
agricultura, que podem conter metais pesados na composição química, provoca o
aumento da poluição do solo (RANGEL et al., 2006), e consequente acúmulo em
solos agrícolas podem afetar as plantas em níveis fitotóxicos (SILVA et al., 2007).
Esses efeitos dependem da concentração, combinação ou efeito acumulativo desses
compostos presentes nos fertilizantes (SILVA, 2006).
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A possibilidade de contaminação do solo por metais pesados está relacionada
com os processos de adsorção que é a passagem da fase líquida para sólida e;
dessorção desses elementos, que são influenciados por diversos fatores ambientais
(BERTOLI, 2011).
Os metais pesados presentes no solo podem sofrer reações químicas e
bioquímicas que afetam a disponibilidade e toxicidade para as plantas (BERTOLI,
2011). A concentração e subsequente acúmulo desses elementos nos tecidos
vegetais depende principalmente da disponibilidade no solo (SILVA, 2006). A toxidez
causada pela presença de metal pesado pode ser observada por diversas alterações
no crescimento e desenvolvimento das plantas (SILVA, 2006), provocando
mudanças morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e estruturais nos vegetais
(MORAES, 2011). Os metais pesados do grupo de elementos metálicos, semimetálicos e o selênio, são poluentes químicos que podem causar efeitos negativos
adversos à biota (CHAVES, 2013).

Chumbo: características, fontes e níveis de concentrações no ambiente
O chumbo é um elemento metálico, branco prateado, altamente maleável, não
corrosivo, (SILVA, 2014), potencialmente tóxico, produzido a partir de minérios tais
como a cerrusita (PbCO3), anglesita (PbSO4) e galena (PbS), sendo este último a
mais importante fonte de chumbo (MAZUCCO, 2008). Possui baixo ponto de fusão,
alta densidade, e com manuseio industrial bastante simples (GONÇALVES, 2009).
O chumbo é um dos metais tóxicos conhecidos pelo homem com qual se tem
mais contato no dia-a-dia, e entre os seus usos estão a produção de ligas (bronze,
latão), fabricação e recuperação de baterias, esmaltação de cerâmicas, fabricação
de pigmentos, PVC e outros plásticos, borrachas, vidros, cabos elétricos, soldas de
peças, e chapas elétricas (GRIGOLETTO, 2011), usado em projéteis de armas de
fogo, fertilizantes e pesticidas, aditivo em combustíveis, e como refrigerante após ser
fundido (SILVA, 2014). Por isso, devido à sua ampla aplicação em diversos produtos
da sociedade moderna, ele pode ser encontrado em todos os ambientes terrestres
(WEI et al., 2014).
A deposição de metais pode ser a partir da atmosfera, ou mobilizados pelo
solo e água (GERHARDSSON et al., 2012). Na crosta terrestre, o chumbo é um
metal abundante (BERTOLI, 2011), apresentando concentração média nos solos de
10-20 mg kg-1, na atmosfera com concentração natural estimada em cerca de 0,0005
µg/m3 e em águas superficiais em torno de 0,02 µg/L (GONÇALVES, 2009). O nível
de toxidez de chumbo para as plantas varia entre 30-300 mg kg -1 (OLIVEIRA, 2008).
Foi estimado que a cada ano, é despejado diretamente na atmosfera um total
de 330 mil toneladas de chumbo, onde cerca de 20% das partículas de chumbo são
dispersas pelo ar, sendo considerado como principal via de dispersão do metal,
podendo ser carreadas pela chuva e acumular no solo e na água (CAPELLINI et al.,
2013). Dependendo de fatores como a localização geográfica e nível de emissão na
área, cerca de 40-70% da deposição do chumbo ocorre por precipitação úmida, com
uma razão anual de precipitação de 0,18x10-6, considerada baixa comparando-se
com outros metais estudados (FERNANDES et al., 2011).
No solo os níveis de chumbo variam em regiões de tráfego intenso e
industriais sendo mais elevado do que em regiões mais isoladas (CAPELLINI et al.,
2013). A contaminação do solo por metais pesados acontece quando a quantidade
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do metal exposto ao ambiente supera a capacidade do solo em retê-lo, sendo
absorvido pelas plantas ou carreado para os lençóis freáticos, contaminando as
águas (FERNANDES et al., 2011).
A população mundial vem sofrendo um grave problema de contaminação do
solo e do ar provocado pelo acúmulo de chumbo, visto que é um processo
cumulativo, com concentrações variando a partir do valor de alerta de 72 mg kg-1 e
180, 300 e 900 mg kg-1 para intervenção em áreas agrícolas, residencial e industrial,
respectivamente (MORAES, 2011). Em latossolos brasileiros são relatados teores
médios de Pb em torno de 17 mg kg-1 (ALCÂNTARA et al., 2011). Os metais
pesados acumulam no solo, principalmente na camada superficial de 0-20 cm, onde
facilmente entra em contato com as raízes das plantas (BERTOLI, 2011). A
Organização Mundial da Saúde sugere 10 µg L-1 (48,3 nmol L-1) como limite tolerável
de chumbo em água, sendo este valor também adotado no Brasil, por meio da
Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde (GRIGOLETTO et al., 2012).
Mecanismo de toxicidade do chumbo nas plantas
O conhecimento de uma rede da homeostase dos metais no organismo vivo é
recente (CLEMENS, 2001). A acumulação dos metais nas plantas envolve um
processo complexo. Segundo CLEMENS et al. (2002, p. 311), o mecanismo
molecular para a transição de metais do solo para os tecidos das plantas possui as
seguintes etapas (Figura 1):
a. Os íons metálicos são mobilizados pela secreção de quelantes e por
acidificação da rizosfera.
b. A absorção de íons metálicos hidratados ou complexos de metal-quelato é
mediada por vários sistemas de captação presentes na membrana
plasmática. Dentro da célula, os metais são quelados e o excesso de metal é
sequestrado por transporte no vacúolo.
c. Nas raízes, os metais de transição são transportados para a parte aérea pelo
xilema. Provavelmente, a maior parte atinge o xilema através da raiz do
simplasto. A passagem apoplástica pode ocorrer na ponta da raiz. Dentro do
xilema, metais estão presentes como íons hidratados ou como metal-quelato
complexos.
d. Depois de atingir o apoplasto da folha, os metais são diferencialmente
capturados pelas folhas e move-se, célula-a-célula, através plasmodesma. O
armazenamento parece ocorrer, preferencialmente, nos tricomas.
e. A captação para as células da folha é catalisada por vários transportadores
intracelulares, tal como os metalocaperones para os metais essenciais.
A absorção de metal em excesso pelas plantas pode provocar o estresse
oxidativo nas células (LI et al., 2012), causando, indiretamente, a redução da
concentração de ácidos graxos, tais como o ácido palmítico e linolênico em Hydrilla
verticillata exposta ao chumbo (NESTEROV et al., 2009) e a redução drástica de
alfa-linolenico em folhas de Populus nigra quando se desenvolveram na presença do
chumbo (LE GUÉDARD et al., 2012).
As plantas possuem dois mecanismos principais para se desenvolverem sob
a condição desse estresse oxidativo, são eles (WANG et al., 2011):
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1. Sistema antioxidante enzimático, representados principalmente por catalase,
superóxido dismutase, ascorbato peroxidase e glutationa redutase;
2. Sistemas não enzimáticos que incluem tocoferóis, ácido ascórbico e
metabólitos secundários (fenóis e voláteis).

FIGURA 1. Proposta para o mecanismo molecular do acúmulo do metal na planta.
Legenda: M: metal. Fonte: Os autores, adaptado de CLEMENS et al.
(2002).

Uma vez que a planta acumula metais pesados, tal como o chumbo, em suas
células, podem ocorrer diversos efeitos em nível bioquímico e molecular. HOSSAIN
et al. (2011), propõem um mecanismo bioquímico e molecular da indução dos metais
pesados ao estresse oxidativo e efeitos negativos em plantas superiores (Figura 2).
Nessa proposta, o metal pesado é inicialmente mobilizado, sequestrado e
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armazenados nas células, semelhante ao proposto por CLEMENS et al. (2002),
interferindo na homeostase de metais essenciais, causando danos a níveis
moleculares (proteínas e DNA) e consequentes distúrbios metabólicos devido ao mal
funcionamento dessas biomoléculas. Esses distúrbios podem induzir ao estresse
oxidativo nas células, provocando danos fisiológicos perceptíveis, tais como a
inibição do crescimento da planta.
As plantas expostas ao chumbo podem apresentar altas concentrações de
fenóis, produzidos como estratégia não enzimática de lidar com o estresse oxidativo
provocado pelo metal. O aumento da concentração de fenóis foi observado por
WANG et al. (2011) em Vallisneria natans exposta ao chumbo. Há evidências de que
o aumento da concentração de fenóis pode contribuir com a remoção do metal nos
tecidos da planta por contribuir com a remoção do oxigênio reativo e com a quelação
do metal (PAWLIK-SKOWRÓNSKA & BACKOR, 2011).

FIGURA 2. Provável mecanismo bioquímico e molecular da indução dos
metais pesados ao estresse oxidativo e efeitos negativos em
plantas superiores. Fonte: Hossain et al., (2011).
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Efeitos toxicológicos nas plantas
O chumbo é um elemento não essencial para a planta, com alta toxicidade e
capacidade de se acumular no organismo (CHAVES, 2013). A sua fitotoxicidade
depende da concentração, período de exposição ao metal, da espécie e órgão ou
tecido da planta, provocando problemas no crescimento e desenvolvimento dos
vegetais (MORAES, 2011). As plantas que crescem em solos contaminados por
chumbo apresentam efeitos fisiológicos, bioquímicos e estruturais, como clorose
foliar, modificações nas atividades enzimáticas (RIBEIRO et al., 2015), inibição ou
redução da germinação de sementes (RULEY et al., 2006), inibição da fotossíntese,
e modificação de características anatômicas (PEREIRA et al., 2013), afeta a
estrutura e a permeabilidade da membrana (WÓJCIK & TUKIENDORF, 2014),
Induzir o aumento do número de estômatos entre outros (PEREIRA et al., 2013) e
pode causar escurecimento do sistema radicular, altera o balanço hídrico e hormonal
(ROMEIRO et al., 2007).
A Tabela 1 relaciona algumas pesquisas que reportaram efeitos
ecotoxicológicos em diferentes espécies de plantas, sob diferentes concentrações
experimentais. Observou-se que a tolerância dessas espécies à presença do
chumbo é variável e, consequentemente, os seus efeitos negativos. Cada espécie
de planta apresenta variação no grau de tolerância ou sensibilidade a metais
pesados, podendo absorver quantidade suficiente para causar danos aos tecidos da
planta e ao desenvolvimento (SILVA, 2006). O chumbo tende a se acumular
preferencialmente nos tecidos radiculares (SILVA, 2014), afetar a entrada de água e
a nutrição das plantas resultando em redução do crescimento da raiz e da parte
aérea (ROSSATO, 2010; SILVA, 2014).
Um dos fatores mais sensíveis ao nível tóxico do chumbo é a fotossíntese
(GARG & AGGARWAL, 2011), por provocar a redução da taxa fotossintética (LIMA
et al., 2013) e organização do cloroplasto, e causar alterações em várias enzimas e
em antioxidantes que tem a função de proteção dos vegetais (ROSSATO, 2010). O
teor de chumbo absorvido e acumulado nos tecidos das plantas é muito variável
entre as espécies, e suas variedades, por depender de propriedades fisiológicas da
cultura e de fatores ambientais como o pH, tamanho das partículas do solo,
capacidade de troca de cátions, matéria orgânica e disponibilidade de nutrientes
(LIMA, 2010a).
A absorção durante o desenvolvimento germinativo varia de acordo com as
diferenças na estrutura da semente e, quando o tegumento é rompido, o metal é
rapidamente absorvido e acumulado nas regiões meristemáticas das raízes e do
hipocótilo, comprometendo o desenvolvimento vegetal (MORAES, 2011). Entretanto,
o tegumento pode ser uma proteção maior da semente na absorção de chumbo, isso
foi observado, por exemplo, em sementes de L. sativa, que apresentou tolerância
maior ao chumbo, provavelmente, devido à proteção tegumentar, entretanto, o
chumbo inibiu o crescimento radicular a partir da concentração de 1,0 mM
(PEREIRA et al., 2013; Figura 3).
Além dos efeitos acima citados, o chumbo pode provocar a redução na
porcentagem de germinação, decréscimos no índice de velocidade de germinação e
retarda o crescimento de mudas (SHARMA & DUBEY, 2005), alterar estruturas e
permeabilidade da membrana celular e causar distúrbios na nutrição mineral das
plantas (LIMA et al., 2013).
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TABELA 1. As concentrações de chumbo que causaram efeitos tóxicos no desenvolvimento de plântulas de várias espécies de
plantas relatadas na literatura.
Espécie

Concentração de Chumbo

Efeitos tóxicos (redução)

50 mg/L - percentual de germinação,
energia de germinação, IVG.
50 mg/L - energia de germinação, IVG,
Chenopodium album L.
150 mg/L - percentual de germinação.
500 mg kg-¹ - Estresse oxidativo e
Spinacia oleracea L.
0 - 500 mg kg-¹
proteotoxicidade nas plântulas.
60 mM - germinação, crescimento da raiz
Matricaria chamomilla
0, 5, 30, 60, 120 e 180 mM
e da parte aérea, massas fresca e seca.
20 µM - Capacidade germinativa,
Ulmus pumila L.
20, 50 e 90 µM
comprimento da raiz.
1.0 g/L – IVG.
Brassica rapa var. turnip
1,0; 2,5 e 5,0 g/L
2,5 g/L - Crescimento médio da plântula,
percentual de germinação.
1,0 mM - Crescimento da plântula.
Lactuca sativa L.
0,0; 0,5; 1,0; 2,0 e 5,0 mM
2,0 mM - Plântulas normais.
0,3 mM - Percentual de germinação.
1,5 mM - Biomassa, crescimento da raiz
Triticum aestivum L.
0; 0,15; 0,3; 1,5 e 3,0 mM e das folhas, esterase.
0,15 mM - Quantidade de proteína,
prolina, α-amilase.
50 ppm - Percentual de germinação,
Leucaena leucocephala
25, 50, 75, 100 ppm
crescimento das raízes.
(Lam.)
25 ppm - Peso seco das plântulas.
IVG: Índice de velocidade de germinação; IVE: Índice de velocidade de emergência.
Salsola passerina

0, 50, 150, 300, 600,
800, 1000 mg/L
0, 50, 150, 300, 600,
800, 1000 mg/L
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Referência
Rui Hu et al. (2012)
Rui Hu et al. (2012)
Wang et al. (2011)
Saderi; Zarinkamar, (2012)
Đukić et al. (2014)
Siddiqui et al. (2014)
Pereira et al. (2013)

Lamhamdi et al. (2011)

Shafiq et al., (2008)

...Continuação da Tabela 1.
Espécie
Lens culinaris
Medic.
Lycopersicon
esculentum Mill.

Concentração de Chumbo
0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0;
3,5; 4,0 e 4,5 mM
0,25; 0,5 e 0,75 mM

Sinapis arvensis L.

150, 300, 600, 750, 900,
1200, 1500 µM

Thespesia populnea L.

5, 10, 15, 20, 25 µmol/L

Phaseolus vulgaris L.

2, 4, 6, 8 g Kg-1

Albizia lebbeck L. Benth

10, 30, 50, 70, 90 µmol/L

Brassica juncea

0,00; 2,50; 10,00; 50,00,
100,00 mg.L-1

Triticum aestivum L.

200, 500, 1000, 2000 µM

Efeitos tóxicos (redução)
0,5 mM - Percentual de germinação,
índice de vigor e comprimento da
radícula.
0,5 mM - IVE.
0,25 mM - Comprimento da plântula.
0,75 mM - Percentual de germinação.
150 mM - Percentual de germinação,
comprimento da raiz, peso fresco e peso
seco.
300 mM - Comprimento da parte aérea.
20 µmol/L - Comprimento da radícula.
25 µmol/L - Comprimento da parte aérea
e do peso seco e inibição do crescimento
das plântulas.
2 g Kg-1 - Percentual de germinação,
comprimento da radícula e da parte
aérea, peso seco e fresco.
10 µmol/L - germinação e comprimento
de mudas.
30 - Biomassa seca.
50 µmol/L - Comprimento da raiz.
50 mg.L-1 - Matéria seca das plântulas.
200 µM - Crescimento das raízes e parte
aérea.
2000 µM - Inibição do crescimento da raiz
e parte aérea.
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Referência
Cokkizgin; Cokkizgin (2010)
Moraes et al., (2014)

Heidari; Sarani (2011)

Kabir et al., (2010)

Bhardwaj et al., (2009)

Farooqui et al., (2009)

Augusto et al., (2014)

Dey et al. (2007)

FIGURA 3. Plântulas de Lactuca sativa submetidas aos efeitos
do chumbo às concentrações de (esquerda para a
direita) 0,0; 0,5; 1,0; 2,0 e 5,0 mM de chumbo. Fonte:
Pereira et al. (2013).

A concentração de chumbo varia de órgão para órgão, e tende a decrescer na
seguinte ordem: raízes > folhas > caules > flores > sementes, mas, de acordo com a
espécie, essa ordem pode ser alterada, e dentro da raiz este padrão de
concentração é variável (SILVA, 2014).

Remediação do chumbo no ambiente
A remediação do chumbo no solo também é uma grande preocupação. Diante
da degradação ambiental provocada pelos metais pesados, vários métodos têm sido
empregados para remediar a contaminação do solo (SOUZA et al., 2011), e
recuperar os ecossistemas degradados (OLIVEIRA, 2010). A redução da emissão
pelas industrias por meio de sua adsorção dependem do uso de técnicas caras que
usam adsorventes como o carvão ativado e resina de troca iônica que são difíceis de
serem adaptadas para o tratamento em larga escala das águas residuais (KOBYA et
al., 2005).
A imobilização do metal por biossorção ou precipitação por meio de
alterações inorgânicas ou orgânica também tem sido pesquisada (HE et al., 2013;
PARK et al., 2011; TANG et al., 2015). Dentre as técnicas propostas, para pequenos
volumes de solos altamente poluídos, estão a lavagem e o aterro sanitário (FEDJE
et al., 2013). Entretanto, são técnicas ex situ que podem causar efeitos negativos ao
ambiente e ao ecossistema.
Diversos estudos têm reportado resultados experimentais da biossorção do
chumbo presente em efluentes de baterias (CHAKRAVARTY et al., 2010), de
galvanoplastia (MACHADO et al., 2010); de mineração de ouro (BENAVENTE et al.,
2011), de efluentes industriais (VIMALA et al., 2011) e de efluentes laboratoriais
(VIJAYARAGHAVAN & BALASUBRAMANIAN, 2013; VIJAYARAGHAVAN & JOSHI,
2013). Entretanto, algumas dessas técnicas ainda estão em escala laboratorial,
necessitando de adaptação para escala ambiental, com custos viáveis para serem
desenvolvidas.
A biodetecção e a fitorremediação, são outras alternativas. Nestas técnicas,
utiliza-se microrganismos que mantenha a resistência e homeostase quando
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absorvem concentrações de chumbo do ambiente (ANSARY et al., 1995) sendo que
alguns podem sinalizar a presença do chumbo por meio da bioluminescência, por
exemplo (JOUANNEAU et al., 2011). A fitorremediação é uma técnica in situ, que
causa menos impactos ambientais e pode ser aplicada para áreas maiores. Elas são
menos caras, porém, menos eficientes (PULFORD & WATSON, 2003), utiliza
plantas e organismos com capacidade de absorção de metal pesado, removendo-o
do solo.
Essa técnica apresenta várias vantagens, tais como: custo baixo, usa energia
solar, permite a reciclagem dos metais e evita a erosão do solo por meio dos
processos de escavação, além de ser uma solução permanente (ROSSATO, 2010).
É uma técnica que pode ser desenvolvida por meio de cinco processos fisiológicos
distintos: fitoextração, fitoestabilização, fitodegradação, fitovolatilização e
rizodegradação (BATISTA, 2013). As descrições de cada um desses processos
estão relacionadas na Tabela 2.
Diversas plantas têm capacidade de acumular metais pesados, e para que
essas espécies possam ser utilizadas como um possível fitorremediador de metal é
preciso estudos que comprovem o potencial de tolerância a essas substâncias
(OLIVEIRA, 2010). Algumas espécies com esse provável potencial são ilustradas na
Figura 4.

TABELA 2. Descrição das técnicas de fitorremediação estudadas atualmente para a
remediação de metais pesados no solo.
Processo
Descrição/Referência
Fisiológico
Se baseia na identificação de plantas hiperacumuladoras
(PEREIRA, 2010), e no acúmulo do metal na parte aérea da
planta (SOUZA et al., 2011). Essas plantas precisam ter
Fitoextração
potencial para extrair o metal do solo, transportar para a parte
aérea, acumular grande quantidade, apresentar rápido
crescimento e fácil cultivo (BOURLEGAT et al., 2008).
É utilizada a associação das plantas com fungos micorrízicos
arbusculares que imobilizam o metal contaminante nas raízes e
Fitoestabilização
no solo, reduzindo o teor de metal disponível e a contaminação
para áreas não contaminadas (SOUZA et al., 2011).
Consiste em degradar o metal presente nas raízes ou na parte
Fitodegradação aérea através do anabolismo e catabolismo realizado dentro
das células vegetais por enzimas especificas (LIMA, 2010b).
Se baseia em planta ou microrganismos que volatizam o metal,
Fitovolatilização degradando-o na raiz ou após o transporte por toda a planta,
liberando-o para a atmosfera.
Consiste na absorção, concentração e precipitação do metal
Rizodegradação
pelas raízes da planta (LIMA, 2010b).
Vários trabalhos reportam estudos em espécies de plantas utilizadas como possível
fitorremediador de chumbo, por exemplo, Pistia stratiotes (OLIVEIRA, 2010), Leucaena
leucocephala (BOURLEGAT et al., 2008), Eichhornia crassipes (PEREIRA, 2010; OLIVEIRA
et al., 2014), Stizolobium aterrimum (SOUZA et al., 2011), Pluchea sagittalis (ROSSATO,
2010), Ricinus communis (LIMA, 2010b), Helianthus annuus (LIMA, 2010), Canavalia
ensiformis (ROMEIRO et al., 2007), Mucuna aterrima (SANTOS et al., 2012), Jatropha
curcas (GOUVEIA et al., 2015), Salvinia auriculata (ALMEIDA, 2014).
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FIGURA 4. Ilustrações botânicas de algumas espécies reportadas na literatura como
como prováveis fitorremediadoras de chumbo no solo.
Legenda: A: Eichhornia crassipes; B: Jatropha curcas L.; C: Leucaena
leucocephala; D: Pistia stratiotes; E: Ricinus communis; F: Pluchea
sagittalis.
Fontes:
B,
E,
F:
Projeto
Flora
Brasilensis
florabrasiliensis.cria.org.br; A, C, D: plantillustrations.org.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O chumbo provoca diversos processos bioquímicos e moleculares nas células
das plantas, sendo reportada pesquisas de seus efeitos tóxicos no desenvolvimento
das plantas. Vários fatores favorecem essa toxicologia e absorção, principalmente,
quanto ao tipo de espécie que está sendo exposta. Dentre os tecidos vegetais, a raiz
é um dos tecidos que mais o acumula.
O chumbo pode influenciar o estabelecimento inicial das plântulas, causando
efeitos negativos na produtividade agrícola em solo que tenha esse metal em
excesso. Entretanto, algumas espécies têm apresentado alta tolerância a esse
AGRARIAN ACADEMY, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.2, n.03; p. 13
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metal, sendo usadas em estudo de fitorremediação, uma das técnicas mais
promissoras para remediar áreas de solos poluídos por chumbo.
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