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EFEITOS DO CHUMBO NA ANATOMIA, ULTRAESTRUTURA CELULAR DO
MESOFILO FOLIAR E CONCENTRAÇÃO DE NUTRIENTES MINERAIS EM
PLANTAS DE Oxycaryum cubense (POEP. & KUNTH) PALLA: UMA ESPÉCIE
COM POTENCIAL FITORREMEDIADOR EM BACIAS HIDROGRÁFICAS
CONTAMINADAS

RESUMO
O chumbo (Pb) tem sido destacado como um dos maiores poluentes, tanto de
ecossistemas terrestres quanto aquáticos, acarretando impactos negativos aos
ecossistemas. A concentração de Pb na vegetação em vários países tem
aumentado nas últimas décadas, devido, principalmente, às atividades antrópicas. O
objetivo deste estudo foi avaliar as alterações causadas pelo Pb na anatomia,
ultraestrutura celular de tecidos foliares e concentração de nutrientes minerais e do
próprio Pb, em Oxycaryum cubense (Poep. & Kunth) Palla, cultivadas em solução
nutritiva contendo diferentes concentrações de Pb, bem como sua capacidade
fitorremediadora. As plantas foram submetidas a 4, 8, 16 e 32 mg Pb L-1, sob a
forma de Pb(NO3)2, em solução nutritiva por 15 dias, e comparadas com o controle
(0 mg Pb L-1). Ao final do período experimental, coletou-se amostras de folhas e
raízes para análises em microscopias fotônica e eletrônica de transmissão dos
diversos tratamentos com Pb, que, imediatamente após, foram fixadas, desidratadas
e processadas. Neste mesmo período, coletou-se também a planta toda nos
diversos tratamentos, que, em seguida, foi lavada com água desmineralizada e HCl
a 3%, e dividida em raiz e parte aérea, e processada para análise química em ICP
OES. As folhas tratadas com Pb apresentaram redução na espessura da epiderme
abaxial e do mesofilo, com o aumento da concentração do metal em solução. Por
outro lado, na raiz, foi evidenciada redução da espessura e degradação da
epiderme, além do aumento da espessura da exoderme em relação ao controle.
Além disso, observou-se alterações ultraestruturais como desorganização dos
tilacóides no cloroplasto e rompimento de membranas mitocondriais em células de
tecidos foliares de plantas submetidas a 8, 16 e 32 mg Pb L-1, ao passo que o
aumento na formação de plastoglóbulos, e os depósitos de material eletro-denso em
vacúolos, parede celular e espaços intercelulares, ocorreram somente em folhas de
plantas submetidas a 16 e 32 mg Pb L-1. Ademais, houve acúmulo de Pb,
principalmente no sistema radicular, afetando a absorção e a translocação de alguns
macro e micronutrientes minerais analisados, acarretando sinais visíveis de
toxicidade como clorose e necrose tissulares. A espécie O. cubense demonstrou ser
tolerante às concentrações de Pb avaliadas, compartimentalizando e acumulando o
Pb principalmente na raiz. Logo, pode ser considerada uma espécie com capacidade
fitorremediadora de Pb, com potencial de rizofiltração desse elemento metálico em
bacias hidrográficas contaminadas.
Palavras-chave: Morfologia interna, Microscopia eletrônica de transmissão, macro e
micronutrientes e metal tóxico.
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EFFECTS OF LEAD IN THE ANATOMY, LEAF MESOPHYLL CELL
ULTRASTRUCTURE AND CONCENTRATION OF MINERAL NUTRIENTS IN
Oxycaryum cubense (POEP. & KUNTH) PALLA: A SPECIES WITH POTENTIAL
PHYTOREMEDIATOR IN CONTAMINATED WATERSHEDS

ABSTRACT

Lead (Pb) has been highlighted as a major pollutant of both terrestrial and aquatic
ecosystems, causing negative impacts to ecosystems. The concentration of Pb in
plants in several countries has increased in recent decades, mainly due to
anthropogenic activities. The objective of this study was to evaluate the alterations
caused by Pb in the anatomy, cell ultrastructure of leaf tissues and concentration of
lead and mineral nutrients in Oxycaryum cubense (Poep. & Kunth) Palla grown in
nutritive solution with different Pb concentrations, as well as its phytoremediation
capacity. The plants were exposed to 4, 8, 16 and 32 mg L-1 in the form of Pb(NO3)2
in a nutrient solution for 15 days, and compared to controls. At the end of the
experimental period, leaf and roots samples were collected for analysis by photonic
microscopy and electron transmission, of the different Pb treatments, which were
afterwards immediately fixed, dehydrated and processed. During this same period,
whole plants exposed to the different treatments were also collected, which were
then washed with demineralized water and 3% HCl and divided into root and shoot,
and processed for chemical analysis by ICP OES. Leaves treated with Pb showed a
decrease in thickness of the abaxial epidermis and of the mesophyll, both with
increasing concentrations of Pb in the solution. Moreover, in the root it was detected
a decrease in thickness and degradation of the epidermis, as well as an increase in
thickness of the exodermis as compared to controls. Furthermore, ultrastructural
changes, like disorganization of thylakoids, disruption of mitochondrial membranes
were observed in plants treated with 8, 16 and 32 mg Pb L-1, while increased
formation of plastoglobules, as well as deposits of electro-dense material in vacuoles,
cell walls and intercellular spaces, occurred only in leaves of plants exposed to 16
and 32 mg Pb L-1. Moreover, there was an accumulation of Pb mainly in the root
system, affecting the absorption and translocation of some macro and micro minerals
analyzed, resulting in visible signs of toxicity such as chlorosis and tissue necrosis.
Oxycaryum cubense showed to be tolerant to the exposure to the Pb concentrations
evaluated, compartmentalizing and accumulating Pb mainly in the root. Therefore, it
can be considered a species with Pb phytoremediation capacity, with potential
rhizofiltration of this metallic element in contaminated hydrographic basins.

Keywords: internal morphology, transmission electron microscopy, nutrients, and
heavy metals.
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1 INTRODUÇÃO

Os metais tóxicos estão presentes naturalmente em solos e sistemas aquáticos
e o aumento de suas concentrações pode ocorrer tanto por processos naturais
quanto por atividades antropogênicas, acarretando impactos negativos aos
ecossistemas (Guilherme et. al., 2005).
Muitos metais, como o cobalto (Co), cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn) e
zinco (Zn), quando em concentrações adequadas, são essenciais ao bom
funcionamento fisiológico tanto de plantas como de animais, tornando-se tóxicos
quando em excesso (Andrade et. al., 2007). Entretanto, o chumbo (Pb), diferente
dos anteriores, não possui nenhuma função fisiológica conhecida, sendo
considerado tóxico em qualquer concentração (Bustamante, 1993).
O Pb tem sido destacado como um dos maiores poluentes tanto de
ecossistemas terrestres quanto aquáticos, sendo considerado um importante
poluente ambiental (Kabata-Pendias e Pendias, 2000; Shen et. al., 2002; Almeida et
al., 2007; 2011). A recuperação dessas áreas contaminadas por Pb pode ser feita
por meio da utilização de plantas que são capazes de acumular esse elemento
metálico em seus tecidos, principalmente na parte aérea (Almeida et al., 2007;
2011).
As plantas possuem como característica a seletividade iônica, absorvendo
alguns íons, enquanto outros podem ser excluídos, porém, essa capacidade de
absorção seletiva é limitada, fazendo com que seja absorvido pelas raízes tanto
elementos minerais essenciais à sua vida e ao seu ciclo reprodutivo quanto
elementos não essenciais e,ou tóxico (Kerbauy, 2004). As plantas possuem vários
mecanismos, em nível celular e tissular, que podem estar envolvidos na
desintoxicação e adaptação das mesmas em ambientes contaminados por metais
tóxicos, a exemplo da translocação para a parte aérea; exsudação em raízes de
substâncias com capacidade de quelar metais; ligações de metais às paredes
celulares; alterações da permeabilidade e da estrutura de membranas celulares;
restrição ao transporte da raiz para a parte aérea; alteração do metabolismo celular;
produção de compostos intracelulares seqüestradores de metal; e armazenamento
no vacúolo e em outros compartimentos celulares para diminuir os efeitos do
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estresse e aumentar a resistência interna à toxidez dos metais (Wang e Evangelou,
1994; Marques, 1997; Marques et. al., 2000; Almeida et al., 2007; 2011).
Plantas capazes de absorver metais acima das concentrações de outras
espécies no mesmo ambiente são chamadas hiperacumuladoras (Kabata-Pendias e
Pendias, 2000). Essas plantas normalmente têm uma baixa produção biomassa,
pois investem mais energia e carbono nos mecanismos necessários para se adaptar
às altas concentrações de metais nos tecidos, sendo promissoras em programas de
fitorremediação (Kabata-Pendias e Pendias, 2000). São consideradas plantas
hiperacumuladoras de metais aquelas que acumulam >100 µg g-1 Cd, > 1000 µg g-1
Co, Cu, Ni e Pb e > 10000 µg g-1 Mn e Zn (Kabata-Pendias e Pendias, 2000).
As plantas herbáceas geralmente são mais tolerantes ao excesso de metais
tóxicos que as espécies lenhosas (Eltrop et. al., 1991), por apresentarem
mecanismos fisiológicos e bioquímicos mais eficientes para reduzir a toxidez dos
metais em seus tecidos (Alves et. al., 2008). Porém, no que se refere ao Pb, mais
estudos devem ser realizados visando compreender melhor os mecanismos de
tolerância, absorção, translocação e de acúmulo pelas plantas.
A espécie Oxycaryum cubense (Poep. & Kunth) Palla, pertencente à família
Cyperaceae, ocorre em zonas ripárias, cursos d’água e áreas inundáveis. É
caracterizada por ser uma espécie perene, epífita de outras espécies flutuantes
como Salvinia sp., Pistia stratiotes e Eichhornia crassipes, pela utilização de seus
pelos absorventes para fixar-se nas raízes das espécies utilizadas como suporte,
facilitando sua fixação e sustentação (Tur, 1965; Tur, 1971; Neves et. al., 2006; Leite
et. al., 2009), além de ser uma espécie anfíbia, podendo, na época da seca, fixar-se
na zona ripária (Pott e Pott, 2000).
A família Cyperaceae é uma das famílias que se destacam por apresentar
espécies tolerantes a metais tóxicos (Kabata-Pendias e Pendias, 2000), por isso, é
relevante o estudo da tolerância de espécies pertencentes a esta família. Para tanto,
o objetivo do presente trabalho foi avaliar as alterações causadas pelo Pb na
anatomia, ultraestrutura celular de tecidos foliares e concentração de nutrientes
minerais em plantas de Oxycaryum cubense (Poep. & Kunth) Palla cultivadas em
solução nutritiva com diferentes concentrações de Pb, bem como sua capacidade
fitorremediadora.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Chumbo (Pb)

O Pb tem sido destacado como um dos maiores poluentes tanto de
ecossistemas terrestres quanto aquáticos (Kabata-Pendias e Pendias, 2000; Shen
et. al., 2002). Segundo a Agência para Substâncias Tóxicas e Controle de Doenças
(Agency for Toxic Substances and Disease Registry - ATSDR), numa lista com 275
substâncias perigosas prioritárias, o Pb encontra-se em segundo lugar, só perdendo
para o arsênio (ATSDR, 2011).
A contaminação do solo com Pb pode resultar numa série de problemas
ambientais, incluindo perda de vegetação, contaminação de águas superficiais e de
aqüíferos, além de toxidez direta para microrganismos, animais e humanos (Barceló
e Poschenrieder, 1990; Gonçalves, 2006; Hussar e Bastos, 2008). Esse elemento
metálico representa um risco significativo para a saúde humana, principalmente
crianças (Lansat, 2002). O acúmulo de Pb no organismo humano afeta o sistema
gastrointestinal e o sistema nervoso, sendo um potencial carcinogênico (Andrade et.
al., 2007).
Em vários países, a concentração de Pb na vegetação tem aumentado nas
últimas décadas devido às atividades antrópicas, sendo seus efeitos biológicos e, ou
ecológicos nocivos observados principalmente em água doce e habitat de zonas
úmidas (Kabata-Pendias e Pendias, 2000). O uso indiscriminado de Pb em uma
variedade de processos industriais e produtos comerciais é a principal causa de
contaminação desse metal no ambiente (Yeh, et al., 1996; Andrade et. al., 2007). As
fontes antrópicas mais comuns de Pb são fertilizantes químicos, pesticidas,
mineração, combustões de carvão e óleo, refinamento e incineração de resíduos
urbanos e industriais. Além disso, o Pb faz parte da composição de tintas,
cerâmicas, baterias, equipamentos médicos e elétricos (Yeh, et al., 1996; Andrade
et. al., 2007).
As propriedades do Pb que determinam sua importância econômica são
provenientes do seu baixo ponto de fusão, alta resistência à corrosão, alta
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densidade, alta opacidade aos raios X e gama, reação eletroquímica com ácido
sulfúrico (importante na fabricação de baterias automotivas chumbo-ácidas), além de
possuir estabilidade química ao ar, solo e água (Paoliello e Chasin, 2001).

2.2 Chumbo no ambiente aquático

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) por meio da Resolução Nº
357/2005 determinou que o limite máximo de Pb total em águas doces deve ser de
0,01 mg L-1, e para os efluentes, de no máximo 0,5 mg L-1 (CONAMA, 2005).
A contaminação de sistemas aquáticos por metais tóxicos, como o Pb, é
facilitada pela dispersão de materiais particulados no ambiente, pois, quando estes
materiais estão presentes no ar ou no solo, são facilmente carreados para os corpos
hídricos, podendo ficar disponíveis ou retidos nos sedimentos (Guilherme et. al.,
2005).
A rápida urbanização, a industrialização e o uso de fertilizantes e agrotóxicos
tem como consequência a poluição da terra e dos recursos hídricos por metais
tóxicos (Kara et. al, 2003). Além disso, quanto menor o curso d’água, maior é a
influência da contaminação pelo uso das terras do entorno (Guilherme et. al., 2005).
O Pb que é depositado no ambiente aquático pode ser proveniente da
atmosfera, da lixiviação do solo ou ainda do despejo direto do contaminante. Neste
meio, o metal se divide rapidamente entre o sedimento e a fase aquosa,
dependendo do pH da água, dos sais nela dissolvidos e da presença de agentes
complexantes orgânicos (Who, 1995; ATSDR, 2007). Segundo Guilherme et. al.
(2005), a concentração de cátions metálicos na forma dissolvida decresce com o
aumento do pH. O Pb encontrado em águas superficiais pode estar complexado com
compostos orgânicos, como os ácidos húmicos ou fúlvicos, podendo acarretar no
aumento da taxa de compostos de Pb em solução, influenciando na absorção desse
elemento pelas plantas aquáticas.
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2.3 Chumbo em plantas

O Pb é absorvido principalmente por pelos radiculares e é armazenado em
quantidade considerável na parede celular (Kabata-Pendias e Pendias, 2000). Esse
metal move-se na raiz, principalmente via apoplasto, atravessando o córtex e
acumulando-se na endoderme (Verma e Dubey, 2003), que age como uma barreira
parcial para a translocação deste elemento metálico através da raiz para a parte
aérea (Jones, et. al.,1973, Sharma e Dubey, 2005). Como consequência, o acúmulo
de Pb é significativamente mais elevado em raízes quando comparados com a parte
aérea, devido a sua baixa translocação (Verma e Dubey, 2003). Segundo KabataPendias e Pendias (2000) a translocação desse elemento metálico da raiz para a
parte aérea é limitada, sendo translocado somente 3% do Pb absorvido pelas raízes.
Como principais efeitos relacionadas à toxicidade do Pb podem ser citados as
mudanças na permeabilidade da membrana celular; a competição com metabólitos
essenciais; as alterações metabólicas e a ocupação de locais para grupos
essenciais, tais como fosfato e nitrato (Kabata-Pendias e Pendias, 2000).

Além

disso, altas concentrações de Pb provocam inibição da atividade enzimática,
desequilíbrio hídrico, bem como desequilíbrio na nutrição mineral, por bloquear a
entrada de cátions como K, Ca, Mg, Zn, Cu e Fe no sistema radicular (Sharma e
Dubey, 2005).
Em folhas, o Pb é depositado principalmente nos espaços intercelulares, na
parede celular e nos vacúolos, podendo também ser encontrado pequenos
depósitos no retículo endoplasmático e no dictiossomo, além de uma pequena
quantidade em núcleos, cloroplastos e mitocôndrios, exercendo, assim, efeitos
tóxicos sobre esses organelos celulares (Sharma e Dubey, 2005).
A deposição de Pb na parede celular é considerada a principal estratégia de
tolerância das plantas a esse elemento metálico, sendo que a capacidade de
deposição na parede celular pode ser otimizada pelo incremento do seu
espessamento, em decorrência do aumento nos níveis de pectinas (krzesłowska et.
al., 2010). Portanto, a imobilização de Pb na parede celular e a desintoxicação por
sequestro em vacúolos são processos importantes que influenciam na tolerância das

5

plantas e protegem o metabolismo celular dos efeitos tóxicos de Pb (Seregin e
Ivanov, 2001).

2.4 Fitorremediação

A fitorremediação pode ser definida como a utilização de plantas

e sua

microbiota associada para remover, transformar ou conter substâncias químicas
tóxicas presentes em solos, sedimentos, águas subterrâneas, águas superficiais, e
até mesmo na atmosfera (Susarla et. al., 2002). Essa técnica pode ser utilizada na
remediação tanto de poluentes orgânicos como inorgânicos, sendo utilizada
principalmente na remediação de ambientes contaminados com metais tóxicos (Salt
et. al., 1998). Para tanto, é necessário à utilização de plantas que possuam uma boa
capacidade de absorção, acelerada taxa de crescimento, fácil colheita além de alta
resistência ao poluente (Coutinho et. al., 2007).
A fitorremediação é considerada uma técnica de baixo custo e com grande
eficiência de descontaminação in situ e que, portanto, perturbam menos o ambiente
(Santos e Lenzi, 2000; Meuleman et. al., 2004). Também tem como vantagens o
poder de remediar vários contaminantes simultaneamente, além de favorecer o
desenvolvimento de plantas menos tolerantes ao contaminante pelo crescimento de
plantas tolerantes no local (Andrade et. al., 2007).
A fitorremediação de águas contaminadas pode ser realizada empregando-se o
mecanismo de rizofiltração. Esta técnica é definida como a utilização de plantas para
absorver, concentrar e precipitar contaminantes em suas raízes a partir de fontes
poluídas aquosas com baixa concentração de contaminante (Ghosh et. al., 2005).
A rizofiltração é considerada uma tecnologia emergente de depuração que
pode fornecer soluções ambientalmente seguras e economicamente viáveis para
remediar ambientes contaminados com Pb (Verma e Dubey, 2003).
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Coleta e cultivo das plantas

As plantas de O. cubense foram coletadas na Lagoa Encantada (Fig. 1. A - B),
por ser esta uma região pouco impactada, situada no município de Ilhéus, BA, Brasil,
entre latitude 14º46',8S e longitude 39º01',6W. Após a coleta, as plantas foram
transportadas em baldes de plástico, com raízes imersas em água, até a casa de
vegetação da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), onde foram colocadas
em bandejas plásticas com capacidade para 30 L (Fig. 1. C - D), contendo solução
nutritiva preparada segundo Hoagland e Arnon (1950).
As plantas permaneceram inicialmente em solução nutritiva por um período de
adaptação de 30 dias. Posteriormente, efetuou-se a troca da solução nutritiva,
mantendo-se a mesma concentração, e implementou-se os tratamentos com as
diferentes concentrações de Pb (4, 8, 16 e 32 mg L-1), sob a forma de Pb(NO3)2,
além do controle (sem Pb), por um período de 15 dias. Durante este período, as
soluções foram monitoradas quanto ao pH e ajustadas para o pH 5,8, utilizando-se
NaOH ou HCl e mantidas sob aeração constante. O nível diário da solução nutritiva
também foi mantido pela reposição do volume com água desmineralizada.
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Figura 1. A. Lagoa Encantada, Ilhéus, Bahia. B. Plantas de Oxycaryum cubense, no
local de coleta, em condições de campo. C-D. Experimento em condições de casa
de vegetação da Universidade Estadual de Santa Cruz, com o cultivo das plantas
em solução nutritiva com diferentes concentrações de Pb.

3.2 Microscopia Fotônica

Amostras de folha e raiz de O. cubense foram fixadas em glutaraldeído a 2,5%,
em tampão cacodilato de sódio a 0,1M, pH 6,8; e desidratadas em série etanólica
(75, 85 e 95%), sendo 1 h em cada álcool.

Posteriormente, iniciaram-se os

processos de pré-infiltração (historesina + álcool) e infiltração (historesina pura),
sendo 7 dias em cada processo, e, finalmente, fez-se a inclusão em historesina
Leica Historesin Embedding Kit. Logo após, utilizando-se micrótomo rotativo Leica
RM 2145, obteve-se os cortes finos com 7 µm de espessura, que, em seguida, foram
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montados em lâminas de vidro e corados com azul de toluidina a 1%. As lâminas
foram observadas e fotografadas em microscópio invertido Leica DMI 3000 B, para
posterior medição de tecidos foliares (epidermes adaxial e abaxial, mesofilo e
aerênquima) e radiculares (epiderme, exoderme e endoderme) por meio do Software
Leica Application Suíte V3.

3.3 Microscopia Eletrônica de Transmissão

As amostras foliares de plantas de O. cubense foram fixadas em glutaraldeído
a 2,5%, em tampão cacodilato de sódio a 0,1M, pH 6,8, durante 4 h. Em seguida, as
amostras foram lavadas no mesmo tampão, por 6 vezes, por 10 min e pós-fixadas
com tetróxido de ósmio a 1%, diluído no mesmo tampão, por 2 h. Logo em seguida,
foram

lavadas novamente no mesmo tampão, por 6 vezes por 10 min. A

desidratação das amostras foi efetuada em ordem crescente de concentração
etanólica (30, 50, 70, 80, 90 e 100%), por 15 min em cada concentração, sendo 2
vezes em álcool a 100%. As etapas de embebição e inclusão das amostras foram
feitas sob agitação lenta, usando-se as proporções de etanol/LRWhite de 3:1 por 2
h, 1:1 por 2 h e 3:1 overnight. Na inclusão, utilizou-se resina pura que foi trocada a
cada 4 h e finalmente incluídas em LRWhite em cápsula de gelatina e colocadas em
estufa a 60ºC por 8 h .
Posteriormente, foram realizados cortes ultrafinos, com 80 nm de espessura,
em ultramicrótomo Leica UC6. Em seguida, os cortes foram depositados em grades
de cobre, contrastados com acetato de uranila em solução aquosa por 25 min, e
com citrato de chumbo por 30 min. Posteriormente, foram observados em
microscópio eletrônico de transmissão MORGANI – FEI Company, no Centro de
Microscopia Eletrônica da UESC (CME).
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3.4 Análise de alguns macro e micronutrientes minerais e de chumbo

Ao final do período experimental, as plantas foram lavadas uma vez com água
desmineralizada, uma vez com solução de HCl a 3%, e duas vezes com água
desmineralizada. Em seguida, as plantas foram divididas em partes (raiz e parte
aérea) e colocadas separadamente em sacos de papel, e levadas para estufa de
ventilação forçada de ar a 70°C até massa constante. Posteriormente, as partes das
plantas foram trituradas em moinho do tipo Willy e colocadas, separadamente, em
frascos de polipropileno para posterior digestão ácida.
Para a digestão ácida, cada amostra foi pesada em triplicata, usando balança
analítica, e colocadas em tubos de ensaio de 50 mL. Posteriormente, foi adicionado
3 mL de ácido nítrico concentrado em cada amostra. Em seguida, os tubos de
ensaio, contendo as amostras, foram aquecidos em bloco digestor TECNAL (modelo
TE-007MP) a 50ºC por 30 min e a 80ºC por 1 h. Logo após, a temperatura do bloco
foi ajustada para 130ºC e adicionou-se 1 mL de peróxido de hidrogênio por 3 vezes
consecutivas a intervalos regulares de 20 min. Ao fim da digestão, as amostras
foram transferidas para tubos falcon e volumadas para 14 mL com água mili-Q.
As análises de macro (P, K, Ca, Mg e S) e micronutrientes minerais (Mn, Zn e
Fe) e de Pb, nas amostras digeridas, foram realizadas por espectrometria de
emissão óptica com plasma indutivamente acoplada (ICP-OES) Varian 710 - ES.
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3.5 Análises estatísticas

Usou-se o delineamento experimental inteiramente ao acaso com cinco
tratamentos [4 concentrações de Pb + controle (sem Pb)], cinco repetições e oito
plantas por unidade experimental (bandeja), perfazendo um total de 200 plantas. Os
resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as equações de
regressão foram ajustadas aos dados, de modo a relacionar as diversas
concentrações de Pb e as de nutrientes minerais na matéria seca das plantas. A
escolha da equação que melhor se ajustou aos dados foi baseada na significância
do efeito da regressão, dos desvios da regressão testados pelo teste F a 5% de
probabilidade, e no maior coeficiente de determinação (R2).

4 RESULTADOS

4.1 Caracterização anatômica de Oxycaryum cubense

A folha de O. cubense apresenta epiderme unisseriada com estômatos nas
duas faces, células buliformes na nervura central (Fig. 4 A), parênquima
homogêneo, aerênquima esquizógeno que aumentam de tamanho à medida que se
afastam da nervura central, presença de cordões esclerenquimáticos adjacentes à
epiderme, idioblastos contendo compostos fenólicos próximos à região do
aerênquima (Fig. 2 e 3. A) e no feixe vascular (Fig. 3. B), parênquima aquífero
associado à endoderme dos feixes vasculares de primeira ordem. Os feixes
vasculares de primeira e segunda ordem se distribuem no mesofilo em fileiras
uniformemente espaçado, estando os de primeira ordem localizados entre os
aerênquimas e os de segunda ordem acima da região do aerênquima.
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A raiz de O. cubense apresenta epiderme unisseriada com paredes finas,
exoderme unisseriada com paredes espessadas pela deposição de lignina e
suberina (Fig. 3. C); córtex heterogêneo, que pode ser dividido em externo e interno;
e cilindro vascular com presença de idioblastos contendo compostos fenólicos (Fig.
3. D). O córtex externo constitui a maior parte da raiz e é formado por células mais
justapostas e células braciformes que aumentam os espaços intercelulares. O córtex
interno é formado por células parenquimáticas mais arredondadas e perfeitamente
justapostas. A endoderme apresenta espessamento que varia de formato em U na
parede periclinal interna, a formato em O (Fig. 3. D).

Figura 2. Secções transversais de folhas de plantas de Oxycaryum cubense. A.
Controle. B. Tratamento com 32 mg Pb L-1 evidenciando redução da espessura do
mesofilo quando comparada ao controle. Ae: aerênquima, pa: parênquima aquífero,
seta: idioblastos. Barra: 30 µm.
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Figura 3. Teste histoquímico com dicromato de potássio em secções transversais de
folha e raiz de plantas de Oxycaryum cubense sem Pb (controle). A-B. Folha
evidenciando idioblastos contendo compostos fenólicos próximos ao aerênquima e
no feixe vascular (seta). C. Raiz evidenciando exoderme lignificada. D. Raiz
evidenciando idioblastos (seta) na região do cilindro vascular. Ex: exoderme, en:
endoderme, seta: idioblastos.

4.2 Alterações anatômicas em Oxycaryum cubense

Em folhas de plantas submetidas a tratamento com Pb foi evidenciada redução
na espessura da epiderme abaxial (Fig. 4) e do mesofilo (Fig. 2 e 4) com o aumento
da concentração de Pb em solução nutritiva. Por outro lado, não houve diferença
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significativa (p<0,05) entre a espessura da epiderme adaxial das plantas tratadas
com Pb em relação ao controle.

Figura 4. Variações na espessura da epiderme adaxial (□), abaxial (∆) (A) e do
mesofilo (ᴏ) (B) de folhas de plantas de Oxycaryum cubense submetidas a
concentrações crescentes de Pb em solução nutritiva por 15 dias, n=3. As equações
das curvas de regressão foram: ŷ = 11,38 para epiderme adaxial; ŷ = 10,54 – 0,02x
(r2 = 0,94) para epiderme abaxial e ŷ = 205,12 – 1,01x (r2 = 0,57) para mesofilo.
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Em raízes, evidenciou-se redução da espessura da epiderme em plantas
tratadas com Pb (Fig. 5), bem como a sua degradação parcial em raízes de plantas
submetidas às concentrações de 8, 16 e 32 mg Pb L-1 (Fig. 6). Também pôde ser
evidenciado aumento na espessura da exoderme, possivelmente pelo incremento no
espessamento da parede celular (Fig. 5). Além disso, a lamela média de células
corticais das plantas tratadas com Pb mostraram-se mais evidentes em relação ao
controle (Fig. 7). Não foi observada diferença significativa (p<0,05) entre a
espessura da endoderme das plantas tratadas com Pb em relação ao controle.

Figura 5. Variações nas espessuras da exoderme (□), epiderme (∆) e endoderme (ᴏ)
evidenciadas em secções transversais de raízes de plantas de Oxycaryum cubense
submetidas a concentrações crescentes de Pb em solução nutritiva por 15 dias, n=3.
As equações das curvas de regressão foram: ŷ = 10,56 + 0,06x (r2= 0,72) para
exordeme, ŷ = 10,72 - 0,07x (r2= 0,66) epiderme e ŷ = 8,83 para endoderme.
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Figura 6. Secções transversais em raízes de plantas de Oxycaryum cubense
submetidas a diferentes concentrações de Pb em solução nutritiva por 15 dias
evidenciando o rompimento da epiderme (seta). A. Controle. B. 4 mg Pb L-1. C. 8 mg
Pb L-1. D. 16 mg Pb L-1. E. 32 mg Pb L-1. Barra: 20 µm.

Figura 7. Secções transversais em raízes de plantas de Oxycaryum cubense
submetidas a diferentes concentrações de Pb em solução nutritiva por 15 dias
mostrando a maior evidenciação da lamela média de células corticais das plantas
tratadas em relação ao controle. A. Controle. B. 32 mg Pb L-1. Barra: 20 µm.
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4.3 Alterações ultraestruturais de células do mesofilo foliar de Oxycaryum
cubense
As células do tecido foliar da planta controle apresentaram características
ultraestruturais normais com todos os orgânulos intactos, além da presença de
plastoglóbulos e grãos de amido (Fig. 8. A-B ). Características ultraestruturais
semelhantes ao controle foi observada em plantas submetidas à concentração de 4
mg Pb L-1 (Fig. 8. C). Já as plantas tratadas com 8 mg Pb L-1, 16 e 32 mg Pb L-1
apresentaram desorganização dos tilacóides no cloroplasto (Fig. 8. E-F; 16 mg Pb L1

- Fig. 9. A; 32 mg Pb L-1 - Fig. 10. B-D) e rompimento de membranas mitocondriais

(8 mg Pb L-1 - Fig. 8. E-F; 16 mg Pb L-1 - Fig. 9. D; 32 mg Pb L-1 - Fig. 10. B). Além
disso, na concentração de 16 mg Pb L-1 também foi observado retração do
citoplasma (Fig. 9. C) e nas plantas submetidas a concentração de 32 mg Pb L-1
pôde ser verificado a deformação dos cloroplastos (Fig. 10. D).
Os grãos de amido estavam presentes em cloroplastos de todas as plantas
tratadas com Pb em solução nutritiva. Observou-se, também, um aumento na
formação de plastoglóbulos em plantas submetidas às concentrações de 8 (Fig. 8.
D), 16 (Fig. 9. A e E) e 32 mg Pb L-1 (Fig. 10. A). Além disso, depósitos de material
eletro-denso foram encontrados no vacúolo, na parede celular e nos espaços
intercelulares de folhas de plantas tratadas com 16 (Fig. 9. B, C e F) e 32 mg Pb L-1
(Fig. 10. E-F), bem como em plasmodesmos de plantas submetidas a concentração
de 16 mg Pb L-1 (Fig. 9. C e F). Por outro lado, nenhuma das plantas tratadas com
Pb apresentaram alteração no núcleo.
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Figura 8. Eletromicrografia de células do mesofilo foliar de plantas de Oxycaryum
cubense submetidas a diferentes concentrações de Pb em solução nutritiva por 15
dias. A-B Controle, evidenciando aspecto ultraestrutural normal. C. Tratamento de 4
mg Pb L-1 que, assim como o controle, apresenta características ultraestruturais
normais. D - F. Tratamento de 8 mg Pb L-1; evidenciando aumento no múmero de
plastoglóbulos (D), desorganização de tilacóides no cloroplasto (D-F) e rompimento
de membranas mitocondriais (E-F). Cl: cloroplasto; mi: mitocôndrio; nu: núcleo; ga:
grãos de amido; seta fina: plastoglóbulos; seta larga rompimento de membranas
mitocondriais. Barras: A-C e F: 1 µm; D: 0,5 µm; E: 2 µm
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Figura 9. Eletromicrografia de células do mesofilo foliar em plantas de Oxycaryum
cubense submetidas à concentração de 16 mg Pb L-1 em solução nutritiva por 15
dias. A. Cloroplastos evidenciando tilacóides desorganizados, numerosos grãos de
amido e presença de plastoglóbulos. B. Depósito de material eletro-denso em
vacúolo. C. Célula com citoplasma retraido, além da presença de depósitos eletrodensos na parede celular, nos espaços intercelulares e em plasmodesmos. D.
Rompimento de mitocondrios. E. Aumento no tamanho e no número dos
plastoglóbulos. F. Depósito de material eletro-denso na parede celular, nos espaços
intercelulares e em plasmodesmos. Cl: cloroplasto; mi: mitocondrio; nu: núcleo; ga:
grãos de amido; seta fina: plastoglóbulos; seta larga: rompimento de membranas
mitocondriais, seta branca: depósito de material eletro-denso; seta pontilhada:
plasmodesmos. Barras: A-B: 2 µm; C-F: 1 µm
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Figura 10. Eletromicrografia de células do mesofilo foliar de plantas de Oxycaryum
cubense submetidas à concentração de 32 mg Pb L-1 em solução nutritiva por 15
dias. A. Cloroplastos com numerosos grãos de amido e presença de plastoglóbulos.
B. Degradação de mitocôndrios. C-D. Cloroplastos evidenciando tilacóides
desorganizados, numerosos grãos de amido e presença de plastoglóbulos. E.
Depósito de material eletro-denso na parede celular e nos espaços intercelulares. F.
Depósito de material eletro-denso em vacúolo. Cl: cloroplasto; mi: mitocondrio; nu:
núcleo; ga: grãos de amido; seta fina: plastoglóbulos; seta larga: rompimento de
membranas mitocondriais; seta branca: depósito de material eletro-denso. Barras:
A-E: 1 µm; F: 0,5 µm.
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4.4 Sintomas de toxidez por Pb em Oxycaryum cubense

A espécie O. cubense apresentou clorose e pontos marrons em nível foliar
após 7 dias de aplicação dos tratamentos com Pb (Fig. 11. A - B), cujos sintomas
se intensificaram até o período da coleta das plantas (15 dias depois da aplicação do
tratamento).
Após 15 dias da aplicação do tratamento, as plantas submetidas às doses de 8,
16 e 32 mg Pb L-1 apresentaram sinais de necrose, sendo estes mais evidentes nas
plantas submetidas a 16 mg Pb L-1.

Figura 11. A - B. Sintomas visuais de fitotoxicidade em folhas de plantas de
Oxycaryum cubense submetidas a tratamento com Pb em solução nutritiva.

4.5 Absorção e translocação de alguns nutrientes minerais e de Pb por
Oxycaryum Cubense em plantas de Oxycaryum cubense submetidas a
concentrações crescentes de Pb em solução nutritiva por 15 dias

4.5.1 Absorção de Pb
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Aos 15 dias de aplicação de Pb, observou-se que este elemento metálico
acumulou-se principalmente no sistema radicular, cujo acúmulo aumentou
proporcionalmente à concentração do metal em solução nutritiva (Fig. 12). O
acúmulo de Pb na raiz representou 93% do total de Pb absorvido pela planta, sendo
o restante translocado para a parte aérea.

Figura 12. Variações da concentração de Pb em raízes (●) e parte aérea (○) de
plantas de Oxycaryum cubense submetidas a concentrações crescentes de Pb em
solução nutritiva por 15 dias, n=3, valores médios ± EP (p ≤ 0,05 teste t). As
equações das curvas de regressão foram: ŷ = 3560,98 (1 – exp (- 0,22x) (r2= 0,92)
para raiz e ŷ = 28,36 + 6,69x - 0,11x2 (r2= 0,65) para parte aérea.

4.5.2 Absorção e translocação dos macronutrientes P, K, Ca, Mg e S

Na raiz, a concentração de P (Fig. 13), Mg (Fig. 14), K (Fig. 15), Ca (Fig. 16) e
S (Fig. 17) diminuíram 22% 47%, 67%, 58%, 16%, respectivamente, até a
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concentração de 16mg Pb L-1, e 16%, 34%, 36%, 38% e 3% na concentração
correspondente a 32 mg Pb L-1, ambos em relação ao controle.
Na parte aérea, em relação ao controle, a concentração de Mg (Fig. 14) e Ca
(Fig. 16) diminuíram 5% e 11% respectivamente, com o aumento da concentração
de Pb em solução. Já a concentração de K (Fig. 15) diminuiu 5% até a concentração
de 16mg Pb L-1, e 1% na concentração correspondente a 32 mg Pb L-1, ambos em
relação ao controle. Além disso, tanto a concentração do P (Fig. 13) quanto a
concentração do S (Fig. 17) reduziram 4% até a concentração de 16 mg Pb L-1 e
aumentaram 15% e 6% respectivamente, na concentração de 32 mg Pb L-1.

Figura 13. Variações da concentração de P em raízes (●) e parte aérea (○) de
plantas de Oxycaryum cubense submetidas a concentrações crescentes de Pb em
solução nutritiva por 15 dias, n=3, valores médios ± EP (p ≤ 0,05 teste t). As
equações das curvas de regressão foram: ŷ = 3,90 - 0,09x + 0,002x2 (r2= 0,24) para
raiz e ŷ = 14,27 - 0,13 + 0,006x2 (r2= 0,75) para parte aérea.
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Figura 14. Variações da concentração de K em raízes (●) e parte aérea (○) de
plantas de Oxycaryum cubense submetidas a concentrações crescentes de Pb em
solução nutritiva por 15 dias, n=3, valores médios ± EP (p ≤ 0,05 teste t). As
equações das curvas de regressão foram: ŷ = 10,02 - 0,73x + 0,02x2 (r2= 0,61) para
raiz e ŷ = 42,81 - 0,25x + 0,007x2 (r2= 0,52) para parte aérea.

Figura 15. Variações da concentração de Ca em raízes (●) e parte aérea (○) de
plantas de Oxycaryum cubense submetidas a concentrações crescentes de Pb em
solução nutritiva por 15 dias, n=3, valores médios ± EP (p ≤ 0,05 teste t). As
equações das curvas de regressão foram: ŷ = 2,03 - 0,12x + 0,003x2 (r2= 0,77) para
raiz e ŷ = 4,90 - 0,01x (r2= 0,77) para parte aérea.
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Figura 16. Variações da concentração de Mg em raízes (●) e parte aérea (○) de
plantas de Oxycaryum cubense submetidas a concentrações crescentes de Pb em
solução nutritiva por 15 dias, n=3, valores médios ± EP (p ≤ 0,05 teste t). As
equações das curvas de regressão foram: ŷ = 0,38 - 0,02x + 0,0004x2 (r2= 0,80) para
raiz e ŷ = 4 3,07 - 0,004x (r2= 0,51) para parte aérea.

Figura 17. Variações da concentração de S em raízes (●) e parte aérea (○) de
plantas de Oxycaryum cubense submetidas a concentrações crescentes de Pb em
solução nutritiva por 15 dias, n=3, valores médios ± EP (p ≤ 0,05 teste t). As
equações das curvas de regressão foram: ŷ = 2,42 - 0,04x + 0,001x2 (r2= 0,78) para
raiz e ŷ = 3,01 - 0,02x + 0,0008x2 (r2= 0,86) para parte aérea.
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4.5.3 Absorção e translocação dos micronutrientes Fe, Zn e Mn

Na raiz, em relação ao controle, houve um aumento de 17% na concentração
de Fe (Fig. 18) até a concentração de 16 mg Pb L-1, diminuindo posteriormente em
27% em plantas submetidas a concentração de 32 mg Pb L-1. Pôde ser evidenciado,
também, uma redução das concentrações de Zn (Fig. 19) e Mn (Fig. 20) em 60% e
80%, respectivamente, na concentração de 16 mg Pb L-1, e de 30% e 70%,
respectivamente, na concentração correspondente a 32 mg Pb L-1 de solução
nutritiva.
Na parte aérea, a concentração de Fe (Fig. 18) Zn (Fig. 19) diminuíram em
relação ao controle, respectivamente, 14% e 9% com o aumento da concentração de
Pb em solução nutritiva.

Figura 18. Variações da concentração de Fe em raízes (●) e parte aérea (○) de
plantas de Oxycaryum cubense submetidas a concentrações crescentes de Pb em
solução nutritiva por 15 dias, n=3, valores médios ± EP (p ≤ 0,05 teste t). As
equações das curvas de regressão foram: ŷ = 1402,84 + 41,94x - 1,68x2 (r2= 0,56)
para raiz e ŷ = 194,87 - 0,81x (r2= 0,72) para parte aérea.
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Figura 19. Variações da concentração de Zn em raízes (●) e parte aérea (○) de
plantas de Oxycaryum cubense submetidas a concentrações crescentes de Pb em
solução nutritiva por 15 dias, n=3, valores médios ± EP (p ≤ 0,05 teste t). As
equações das curvas de regressão foram: ŷ = 56,07 -3,64x +0,09x2 (r2= 0,84) para
raiz e ŷ = 78,30 - 0,22x (r2= 0,64) para parte aérea.

Figura 20. Variações da concentração de Mn em raízes (●) e parte aérea (○) de
plantas de Oxycaryum cubense submetidas a concentrações crescentes de Pb em
solução nutritiva por 15 dias, n=3, valores médios ± EP (p ≤ 0,05 teste t). As
equações das curvas de regressão foram: ŷ = 221,91 -17,45x +0,39x2 (r2= 0,90) para
raiz e ŷ = 380,66 para parte aérea.
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5 DISCUSSÃO

5.1 Alterações anatômicas em Oxycaryum cubense

A redução da espessura da epiderme abaxial em plantas de O. cubense
também foi evidenciada em plantas de Plantago major tratadas com Pb
(Kosobrukhove et. al., 2004); enquanto que a redução da espessura do mesofilo foi
observada em plantas de Brachiaria decumbens submetidas a metais tóxicos
(Gomes et. al., 2011).
A degradação parcial da epiderme observada em raízes de plantas tratadas
com Pb pode ser resultado do estresse oxidativo mais intenso nas paredes
relativamente finas da epiderme em relação a exoderme (Gomes et. al., 2011). A
exoderme, portanto, passa a ser a camada mais externa da raiz, funcionando como
revestimento (Enstone et. al., 2003).
A tolerância ao Pb apresentada por O. cubense pode estar relacionada com
anatomia da raiz, em especial, a presença da exoderme, que, segundo Schreiber e
Franke (2011), constitui uma importante barreira apoplástica. Em espécies de
plantas onde a exoderme está presente, a seletividade iônica ocorre muito mais
próxima

à

periferia

da

raiz,

impedindo

a

concentração

de

substâncias

potencialmente tóxicas no córtex (Enstone et. al., 2003).
Deng et. al. (2009) ao avaliar a tolerância de 10 espécies aquáticas ao Pb, Zn e
Fe, observaram que espécies mais tolerantes apresentavam mais suberina e lignina
nos tecidos da raiz, além de fibras esclerenquimáticas com paredes espessas e
células densas nas camadas mais externas do córtex. Michalak e Wierzbicka (1998)
afirmaram que a concentração de Pb encontrada nas raízes de Allium cepa
representava principalmente o Pb presente na epiderme, na hipoderme, em células
do parênquima cortical e no tecido meristemático de ponta de raízes. Portanto, a
exoderme espessa da raiz de O. cubense pode constituir uma barreira para o
transporte de Pb e um possível local de acúmulo deste elemento metálico, já que
sua espessura aumenta com o aumento da concentração de Pb ao qual a espécie
está submetida.
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Gomes et. al. (2011), sugeriram que o espessamento da exoderme e da
endoderme em Brachiaria decumbens poderia ser uma estratégia da planta para
minimizar a translocação de metais. O espessamento da parede celular protege as
células vegetais dos efeitos danosos de metais tóxicos (krzesłowska, 2011),
fornecendo uma maior área de retenção desses elementos metálicos e,
consequentemente, diminuindo sua translocação para a parte aérea (Gomes et. al.,
2011).
Algumas plantas são capazes de aumentar o espessamento da parede celular
pelo aumento nos níveis de polissacarídeos, especialmente as pectinas, em
resposta a alguns metais, incluindo o Pb, que podem ser imobilizados na parede
celular (krzesłowska, 2011). As pectinas desempenham um papel crucial na ligação
de metais tóxicos e acúmulo na parede celular, embora outros compostos, tais como
proteínas, aminoácidos e compostos fenólicos também participem nesse processo
(krzesłowska, 2011). Portanto, a lamela média, devido a sua constituição de pectina,
também pode estar contribuindo para a maior retenção de Pb na raiz, explicando o
fato desta apresentar-se mais evidente em plantas de O. cubense submetidas a Pb
quando comparadas ao controle.

5.2 Alterações ultraestruturais em células do mesofilo foliar de Oxycaryum
cubense

O Pb provocou danos em nível de cloroplastos nas células do mesofilo foliar de
plantas de O. cubense submetidas às concentrações de 8, 16 e 32 mg Pb L-1. Danos
aos cloroplastos provocados por Pb também foram observados em Potamogaton
crispus (Hu et. al.,2007) e em Solanum licopersicum (Zhao et. al., 2011).
A deposição de material eletro-denso nos espaços intercelulares, na parede
celular e no vacúolo de células do mesofilo foliar de plantas O. cubense submetidas
a concentração de 16 e 32 mg Pb L-1 também foi observado em plantas de Lemna
minor submetidas ao tratamento com Pb (Samardakiewicz e Wozny, 2000). Essa
deposição de material eletro-denso nos espaços intercelulares e na parede celular
pode ser resultado do aumento do transporte apoplástico de Pb (Tung e Temple,
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1996). Segundo Sharma e Dubey (2005), o Pb é depositado principalmente nos
espaços intercelulares, na parede celular e nos vacúolos de células do mesofilo
foliar. Além disso, a deposição de Pb na parede celular é considerada a principal
estratégia de resistencia das plantas ao Pb, sendo que a capacidade de deposição
na parede celular pode ser otimizada pelo aumento do seu espessamento em
decorrência do aumento nos níveis de pectinas (krzesłowska et. al., 2010). Portanto,
a imobilização de Pb na parede celular e a sua desintoxicação por sequestro em
vacúolos são processos importantes que influenciam na tolerância das plantas e
protegem o metabolismo celular dos efeitos tóxicos deste elemento metálico
(Seregin e Ivanov, 2001).
Já a deposição de material eletro-denso em plasmodesmos observado em
plantas O. cubense submetidas a concentração de 16 mg Pb L-1

pode ser um

indicativo de que o Pb pode ser transportado para células vizinhas via simplasto.
Wierzbicka et. al. (2007) sugeriram esse transporte de Pb entre as células através
de plasmosdesmos.
Os plastoglóbulos são estruturas existentes no interior dos cloroplastos que
estão conectados aos tilacóides (Austin et. al., 2006), funcionando como um
reservatório de lipídios (Kessler et. al., 1999), e servindo como um sítio ativo de
síntese e reciclagem de proteínas em condições de estresse (Ytterberg et. al., 2006).
Portanto, a maior formação de plastoglóbulos nos cloroplastos de células do
mesofilo foliar das plantas de O. cubense submetidas às concentrações de 8, 16 e
32 mg Pb L-1, em relação ao controle, pode ser uma resposta da planta à toxidez
deste metal.
Os plastoglóbulos estão relacionados às respostas

de plantas ao estresse

(Bréhélin e Kessler, 2008) , sendo que o aumento em tamanho e em número dessas
estruturas é comum em plantas submetidas a condições ambientais que provocam
estresse oxidativo ao aparato fotossintético (Austin et. al., 2006), a exemplo de Pb
(Verma e Dubey, 2003). O estresse oxidativo está relacionado com a formação
excessiva de espécies reativas de oxigênio (ROS), tais como superóxido (O2.-),
peróxido de hidrogénio (H2O2) e radical hidroxila (OH.) (Zimmermann et. al., 2005),
que, por sua vez, podem ser derivadas do metabolismo celular normal ou também
através da ruptura dos sistemas de transporte de elétrons nos clorolastos e nos
mitocondrios durante condições de estresse (Breusegem et. al., 2001).
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Moraes (2011) observou o aumento de plastoglóbulos com o incremento da
concentração de Pb em plântulas de Solanum lycopersicon e sugeriu que este
aumento pode representar um mecanismo de defesa para evitar possíveis danos ao
aparato fotossintético. Efeito similar também foi observado em Glycine max tratadas
com Pb (Weryszko-Chmielewska e Chwill, 2005) e em Zea mays tratadas com Cd
(Rascio et. al., 1993).

5.3 Sintomas de toxidez por Pb em Oxycaryum cubense

Os sintomas de fitotoxicidade como clorose e necrose em folhas de O. cubense
são comuns em plantas expostas a metais tóxicos (Kabata-Pendias e Pendias,
2000), e pode estar relacionada com o desbalanço nutricional (Kerbauy, 2004). O Pb
pode alterar a seletividade da membrana plasmática nas células dos tecidos
radiculares, afetando a absorção, o transporte e a alocação de nutrientes minerais
nas diversas partes das plantas, tendo como consequência o desequilíbrio da
nutrição mineral por bloquear a entrada de cátions como K, Ca, Mg, Zn, Cu e Fe no
sistema radicular (Sharma e Dubey 2005).

5.4 Absorção e translocação de alguns nutrientes minerais e de Pb por
Oxycaryum Cubense em plantas de Oxycaryum cubense submetidas a
concentrações crescentes de Pb em solução nutritiva por 15 dias

5.4.1 Absorção de Pb

O maior acúmulo de Pb no sistema radicular da espécie O. cubense ocorreu
devido a presença da exoderme que constitui uma importante barreira apoplástica
(Schreiber e Franke, 2011), minimizando a translocação de metais tóxicos (Gomes
et. al., 2011) e estabelecendo um possível local de retenção do metal, que,
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consequentemente, impede sua translocação para a parte aérea. Além disso, a
endoderme age como uma barreira adicional para a translocação deste elemento
metálico (Jones, et. al.,1973; Verma e Dubey, 2003), contribuindo também para
reduzir sua translocação da raiz para a parte aérea (Kabata-Pendias e Pendias,
2000). Portanto, as raízes podem seqüestrar metais e prevenir ou reduzir a
translocação para as folhas (Patra et. al., 2004). Resultados semelhantes foram
observados também em Oryza sativa (Kim et. al., 2002) e Brassica oleracea (Sinha
et. al., 2006).
O Pb2+ é absorvido pela raiz através de transportadores de cátions (Kim et. al.,
2002) e sua absorção pela planta aumenta à medida que incrementam os níveis de
Pb exógeno (Patra et. al., 2004). Essa afirmação é coerente com os resultados
encontrados para O. Cubense, já que as maiores concentrações de Pb foram
encontradas em plantas submetidas a maiores concentrações deste elemento
metálico em solução nutritiva.

5.4.2 Absorção e translocação dos macronutrientes P, K, Ca, Mg e S

O aumento na concentração de P na parte aérea das plantas submetidas a
maior concentração de Pb, em relação ao controle, pode ser devido à interferência
direta do Pb no metabolismo do P (Gopal e Rizvi, 2008), ou ainda pode estar
relacionado com a deficiência de Zn que promove a perda da integridade da
membrana que, consequentemente, contribui para a absorção e transporte de P
para a parte aérea (Kerbauy, 2004). Além disso, a deficiência de Zn também inibe a
redistribuição de P da parte aérea para as raízes (Kerbauy, 2004), explicando o fato
deste elemento diminuir sua concentração em raízes de plantas tratadas com Pb
quando comparadas ao controle. Por outro lado, o aumento da concentração de P
na parte aérea pode favorecer a precipitação de Pb como fosfato de chumbo. Essa
precipitação de Pb ocorre principalmente na parede celular e no vacúolo das plantas
submetidas a tratamento com este elemento metálico e constitui uma estratégia de
desintoxicação (Zhend et. al., 2012). Zheng et. al. (2012) observaram a presença de
P em todos os depósitos de Pb em paredes celulares, citoplasma e em vacúolos em
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Lespedeza chinensis e Lespedeza davidii submetidas a tatramento com Pb e, em
alguns casos, observaram também a presença de Ca e S nesses depósitos.
No que se refere à concentração de K, a redução na concentração radicular
deste cátion pode, possivelmente, ser explicada pela inibição competitiva entre o K e
os cátions divalentes presentes em altas concentrações na solução externa (Walker
et al., 1977).
A concentração de Ca diminuiu tanto na parte aérea quanto em raízes das
plantas tratadas com Pb quando comparadas ao controle. Esse resultado também
foi encontrado por Kibria et. al. (2009), onde a concentração de Ca diminuiu na parte
aérea e na raiz da espécie A. gangeticus e na raiz da espécie A. oleracea
submetidas a diferentes concentrações de Pb em solução nutritiva. Resultados
semelhantes foram encontrados em Zea mays tratadas com Pb (Huang e
Cuningham, 1996).
Uma via de transporte de Pb2+, para o interior das células do tecido radicular, é
através dos canais de comunicação da membrana, como os canais de Ca2+ (Huang
e Cunninghan, 1996; Kim et. al., 2002). Isso implica numa inibição na absorção de
Ca2+ devido ao bloqueio dos canais pelo Pb ou pelo transporte competitivo de Pb2+
com o Ca2+ através desses canais (Huang e Cunninghan, 1996). Kim et. al. (2002)
observaram em raízes de Oryza sativa tratadas com Pb que a presença de cátions
competitivos, como o Ca2+ podia alterar a quantidade de Pb2+

absorvido pelas

raízes.
A maior concentração de Ca nas raízes das plantas de O. cubense submetidas
à concentração 32 mg Pb L-1, em relação as plantas submetidas à concentração de
16 mg Pb L-1, pode ser uma estratégia da planta para tentar diminuir a fitotoxicidade
e aumentar a tolerância da planta ao metal. Antosiewicz (1995) observou que em
populações de Silene, a tolerância ao Pb estava relacionada com altas
concentrações de Ca e a alta tolerância ao déficit de Ca. Małkowski et. al. (2002)
também observaram aumento na concentração de Ca com o incremento da
concentração de Pb em solução nutritiva em mudas de Zea mays e associou esse
aumento à tolerância constitucional da espécie ao Pb. Segundo Antosiewicz (2005),
o Ca regula a tolerância da planta ao Pb, pois este íon está envolvido na
imobilização de Pb na parede celular, sendo um fator importante na diminuição dos
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efeitos tóxicos deste metal, porém, trata-se de um fator adicional na regulação da
toxicidade por Pb e não um mecanismo comum de regulação.
Os resultados obtidos para o Mg mostraram que a adição de Pb à solução
nutritiva reduziu a concentração de Mg na parate aérea e nas raízes. Kim et al.
(2002) propuseram que metais tóxicos podem entrar nas células dos tecidos
radiculares através de transportadores de Mg2+, e, portanto, podem competir pelos
mesmos transportadores.
A maior concentração de S em raízes de plantas submetidas a concentração de
32 mg Pb L-1, em relação a concentração de 16 mg Pb L-1 bem como o aumento da
concentração deste elemento na parte aérea das plantas submetidas a maior
concentração de Pb, pode estar relacionado com o processo de desintoxicação de
Pb, já que o S é precursor da glutationa que, por sua vez, é precursor de
fitoquelatinas, que funcionam na desintoxicação de metais tóxicos (Kerbauy, 2004).
Portanto, o Pb induz a biossíntese de fitoquelatinas (Grill et. al., 1987). Segundo
Piechalak et. al. (2002), plantas de Vicia faba, Pisum sativum e Phaseolus vulgaris
tratadas com Pb em hidroponia foram induzidas a sintetizar glutationa.
Os íons metálicos são acumulados e desintoxicados por fitoquelatinas, que são
sintetizados a partir de glutationa durante sua exposição a metais tóxicos (Yadav,
2010). Fitoquelatinas são pequenos peptídios ricos em cisteína (Grill et. al., 1985)
capazes de formar ligações com íons metálicos (Grill et. al., 1985; Yadav, 2010),
desempenhando um papel importante na tolerância e no sequestro de metais em
plantas, cujos metais quelados nas raízes podem ser armazenados no vacúolo
celular ou transportados para parte aérea via xilema (Pilon-Smits, 2005). Segundo
Nascimento e

Xing (2006) a compartimentalização no vacúolo e quelação no

citoplasma estão entre os mecanismos mais significativos propostos relacionados ao
acúmulo de metais em plantas. Além disso, as fitoquelatinas estão associadas com
a precipitação intra e extracelular de Pb como fosfatos, carbonatos e sulfatos (Salt et
al., 1998). Segundo Zheng et. al. (2012) o S pode favorecer o sequestro de Pb como
sulfato de Pb.
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5.4.3 Absorção e translocação dos micronutrientes Fe, Zn e Mn

A diminuição da concentração de Zn na raiz e na parte aérea das plantas de O.
cubense tratadas com Pb, em relação ao controle, está coerente com os resultados
encontrados por Kibria et. al. (2009), para a espécie A. gangeticus, onde o Zn
diminuiu com o aumento da concentração de Pb na parte aérea e na raiz.
No que se refere ao Mn, a redução na concentração deste elemento em raízes
de plantas de O. cubense, em relação ao controle, está de acordo com os resultados
encontrados por Sinha et. al. (2006) em Brassica oleracea e por Kibria et. al. (2009)
em raízes de A. oleracea e A. gangeticus. Essa redução na concentração de Mn em
função do aumento das concentrações de Pb em solução nutritiva, evidenciam a
existência de antagonismo entre esses dois elementos (Kabata-Pendias e Pendias,
2000).
A concentração de Fe na parte áerea diminuiu com o aumento da concentração
de Pb em solução nutritiva, em relação ao controle. Resultados semelhantes foram
encontrados por Huang e Cuningham (1996) em Zea mays. Já a raiz apresentou
aumento na concentração de Fe até 16 mg Pb L-1, diminuindo posteriormente em 32
mg Pb L-1. Essa redução na concentração de Fe em raízes de plantas submetidas a
maior concentração de Pb em solução, ocorre provavelmente devido ao bloqueio da
entrada de cátions no sistema radicular da planta (Sharma e Dubey 2005). Sinha et.
al. (2006) encontraram decréscimo na concentração de Fe na raiz de B. oleracea.

6 CONCLUSÕES

O aumento na espessura da exoderme em raízes, a formação de
plastoglóbulos em cloroplastos e as mudanças na concentração de nutrientes
minerais, principalmente o P, S e Ca podem ser consideradas estratégias
importantes desenvolvidas em plantas de O. cubense para diminuir o efeito tóxico do
Pb. Portanto, a espécie pode ser caracterizada como tolerante às concentrações de
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Pb avaliadas. Além disso, o Pb foi compartimentalizado e acumulado principalmente
no sistema radicular. Logo, pode ser considerada uma espécie com capacidade
fitorremediadora de Pb, com potencial de rizofiltração desse elemento metálico em
bacia hidrográficas contaminadas.
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