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RESUMO 
 

 

SILVA, Ilmo Correia, Me., Universidade Federal de Goiás, março de 2018. O emprego 

da Brachiaria decumbens como fitorremediador de cobre em latossolos. 

Orientadora: Drª Cleonice Rocha. Co-Orientador: Prof. Dr. Alfredo Borges de Campos. 

 

A pesquisa aqui apresentada tem por objetivo avaliar a capacidade da Braquiaria 

decumbens como fitorremediador em latossolo contaminado com cobre, considerando 

o binômio a concentração/tempo. Para a realização do experimento em casa de 

vegetação, coletou-se um solo que corresponde a região agrícola de Ceres - GO, 

proveniente de uma área ainda não cultivada. O solo teve suas propriedades químicas 

e físicas determinadas. Por um período de 180 dias foi cultivada a Brachiaria 

decumbens em vasos com capacidade de 5 litros de solo e contaminações específicas 

(0,0 (controle); 20,0; 40,0; 80,0 mg Cu/kg solo). Avaliou-se  a concentração de cobre no 

solo, sistema radicular e na parte aérea das plantas aos 30, 45, 60, 90 e 180 dias após 

o transplante da planta para os vasos. O método de extração de cobre do solo para 

análise de cobre disponível seguiu metodologia, com regente Melhich-1, enquanto a de 

folhas e raízes e cobre total no solo foi à partir da biodigestão nitroperclórica. As 

determinações do cobre nas amostras foram realizadas por espectrofotometria de 

absorção atômica. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, com 

quatro repetições. Os tratamentos foram dispostos em esquema fatorial 4 x 5. Os 

resultados obtidos apontam a B decumbens possui potencial para a ação 

fitorremediadora de cobre em solo contaminados do Cerrado, principalmente em 

concentrações entre 40 a 80 mg Cu Kg-1 solo, no período que compreende de 90 a 120 

dias, e que as maiores concentrações de cobre serão fixados no sistema radicalar. 

 

 

Palavras-Chave: Fitorremediação, Brachiaria decumbens, cobre. 
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ABSTRACT 
 

 

SILVA, Ilmo Correia, MSc., Federal University of Goiás, March 2018. The use of 

Brachiaria decumbens as phytoremediate of copper in oxisols. Adviser: PhD. 

Cleonice Rocha. Co-Adviser: PhD. Alfredo Borges de Campos. 

 

The present work aims to evaluate the ability of Braquiaria decumbens as 

phytoremediate in latosol contaminated with copper, considering the binomial 

concentration / time. For the greenhouse experiment, a soil was collected that 

corresponds to the agricultural region of Ceres - GO, coming from an area not yet 

cultivated. The soil had its chemical and physical properties determined. For a period of 

180 days Brachiaria decumbens was grown in pots with 5 liters of soil with specific 

contaminations (0,0 (control); 20.0, 40.0, 80.0 mg Cu / kg soil). The copper contents in 

soil, root system and in the aerial part of the plants were evaluated at 30, 45, 60, 90 and 

180 days after implantation of the experiment. The method of copper extraction of the 

available copper in soil followed methodology with regent Melhich-1, while that total 

copper in soil, leaves and roots was from the nitroperchloric biodigestion. The copper 

determinations in the samples were performed by atomic absorption spectrophotometry. 

The experimental design was a randomized complete block design with four 

replications. The treatments were arranged in a 4 x 5 factorial scheme. The results 

indicated that B decumbens can be a good phytoremediation option for copper in 

contaminated soil of the Cerrado, mainly in concentrations between 40 and 80 mg 

Cu.kg -1, in the period comprising from 90 to 120 days, and that the highest 

concentrations of copper will be fixed in the radical system. 

 

Key-words: Phytoremediation, Brachiaria decumbens, copper. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A contaminação por metais pesados é uma das maiores preocupações nos 

dias atuais. Esta preocupação existe pelo fato de estudos comprovarem que estes, 

quando em níveis acima dos permitidos, causam problemas tanto ao meio ambiente 

como para seres humanos, principalmente através da cadeia alimentar. O termo “metal 

pesado” está associado à contaminação, toxicidade e ecotoxicidade. Tais metais (e 

também os metalóides) são quimicamente muito reativos e bioacumuláveis, ou seja, os 

organismos não são capazes de eliminá-los. 

O conceito de metal pesado tem evoluído ao longo do tempo (Duffus, 2002; 

Lima & Merçon, 2011). Durante a década de 1960, definiu-se que a densidade de um 

elemento juntamente com outras propriedades químicas, como massa atômica, número 

atômico e massa específica, eram primordiais para categorizar um elemento como 

pesado. Atualmente, além destes preceitos químicos também deve-se considerar 

atributos ambientais e toxicológicos, pois a biodisponibilidade, bioconcentração e 

amplificação biológica também são determinantes para a categorização de um “metal 

pesado” (Duffus, 2002; Lima & Merçon, 2011).  

Os metais pesados podem ter origens litogênicas e antropogênicas, sendo as 

primeiras relacionadas às fontes geológicas, como resíduos de rochas e processo de 

intemperismo, indicando que essa concentração natural pode estar relacionado ao 

material de origem. As fontes antropogênicas relacionam-se com as atividades 

humanas e podem atingir concentrações elevadas, comprometendo a qualidade 

ambiental (CAMARGO et al. 2001).  

Segundo Moreira e Siqueira (2006), o aumento das concentrações de metais 

pesados no solo ocorre de várias formas, principalmente por adição de compostos 

como pesticidas e fertilizantes, rejeitos orgânicos e industriais, rejeitos da mineralização 

e queima de combustíveis, irrigação e deposição atmosférica. Verifica-se, ao longo do 

desenvolvimento tecnológico mundial, uma contribuição crescente dessas fontes de 

metais para o solo, o que resulta na poluição de extensas áreas e no avanço do 

impacto negativo desses sobre o meio ambiente. 

O desenvolvimento industrial e o agropecuário vêm ocorrendo de forma 

acelerada, trazendo consigo o comprometimento da qualidade dos recursos 

ambientais. Os agroquímicos apresentam em suas composições, concentrações de 
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metais pesados, que com o uso frequente e muitas vezes desmedidos causam 

bioacumulação ao longo da cadeia alimentar podendo causar distúrbios e alterações 

em plantas, animais e até ao ser humano. Sendo assim, se faz necessário o 

desenvolvimento de estudos relacionados ao tratamento e remoção de metais pesados 

nos compartimentos ambientais (solo e água), evitando assim danos aos sistemas 

naturais. 

Ainda nesse aspecto agropecuário, um dos problemas observados é 

concernente a utilização de efluentes bovinos enriquecidos com sulfato de cobre e 

pedilúvios preparado com o mesmo sal, quando seus resíduos são empregados na 

fertilização do solo podem ser potenciamente contaminantes do ambiente. 

Dentre os métodos de tratamento e remoção de metais pesados nos solos e 

águas destaca-se a fitorremediação, técnica que usa de plantas para esse fim, Nesse 

sentido, estudos mostram o potencial de diversas plantas para remediação de metais, 

como por exemplo aqueles realizados por Amado e Filho (2015) que apresentam as 

plantas Acacia mangium Willd, Enterolobium contortisiliquum, Sesbânia virgata, Salix 

humboldtiana, Eucalyptus maculata, Eucaliptos urophylla, Canavalia ensiformes e 

Cedrela fissilis, como espécies fitorremediadoras para Cu, Cd, Zn e Pb. 

Outra espécie apontada como fitorremediadora de metais é a Brachiaria 

decumbens. Esta espécie pertence a família gramínea, ocupa parte significativa das 

áreas de pastagens no Brasil. É também utilizada em cultivos consorciados e tem 

grande importância econômica e ambiental, pelo fato de ser utilizada em recuperação 

de áreas degradadas. O capim Braquiaria segundo Martinez, Cruvinel e Baratto (2013), 

diante dos metais Zn, Cd, Pb e Ni, apresenta satisfatória capacidade de remoção de Cd 

e Zn. Referindo-se ao cobre, a Brachiária decumbens possui alta fitoextração em solos 

de mineração de cobre e solos de vinhedo (ANDREZZA et al. 2013), entretanto 

nenhum desses estudos apontam as concentrações máximas absorvidas nem o tempo 

em que ocorre a absorção máxima do metal. Esses dados são importantes para que se 

conheça o potencial de fitorremediação e sua tolerância ao cobre, além disso pode 

servir como parâmetro para otimização do uso dessa planta como fitorremediadora. 

Sendo assim, a presente pesquisa tem como proposta avaliar o emprego da 

Brachiária decumbens como fitorremediadora de cobre em latossolos na Região de 

Ceres – GO, local de ampla utilização de agroquímicos em geral empregados em 

expansivas culturas de cana-de-açúcar, melancia e abacaxi, servindo assim de piloto 

para outras regiões. 
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Com foco principal no cobre, o objetivo geral foi determinar a concentração 

máxima do metal absorvido pela planta e o tempo adequado para a colheita. Refinando 

mais os resultados e propondo como objetivos específicos, avaliar as concentrações 

absorvidas nas raízes e parte aérea, verificando as possíveis variações que poderão 

ocorrer na planta dentro dos períodos de 180 dias sob a contaminação com solução 

nutritiva de sulfato de cobre penta hidratado em diferentes concentrações, em 

condições semi-controladas em estufa vegetativa. 

As concentrações de cobre na planta e no solo foram determinadas por meio 

de espectrofotometria de absorção atômica. A capacidade de crescimento das plantas 

de B. decumbens foi estimada por meio das variáveis: massa de matéria seca e fresca 

de parte aérea e radicular; número de folhas; área foliar; comprimento de pseudocaule 

e teor de clorofila.  

Como resultados da pesquisa obteve-se que o crescimento de B. decumbens 

foi prejudicado pela contaminação de cobre no solo até 69,25 mg de Cu kg -1 solo, para 

concentrações maiores as plantas exibiram capacidade de crescimento crescente, 

revelando tolerância em solos com níveis de cobre até 80 mg de Cu kg -1 solo; as 

concentrações totais e disponíveis de cobre no solo variaram em função da dose e 

período de contaminação, na concentração de 80 mg de Cu kg-1 solo as concentrações 

disponíveis de cobre atingiram níveis máximos aos 60 dias; as plantas de B. 

decumbens acumularam cobre em suas raízes, porém parte deste metal foi translocado 

para a parte aérea via xilema e redistribuído na parte aérea. Portanto, B. decumbens 

mostrou-se uma planta fitoextratora e hiperacumuladora de cobre nos latossolos do 

Cerrado.  

A tese é composta por : Revisão bibliográfica, onde é feita uma abordagem 

sobre o estudo da arte de metais no solo, metais na planta, técnicas e métodos de 

fitorremediação; Materiais e métodos; neste item descrevem-se os procedimentos 

experimentais e estatísticos adotados; Resultados e discussão, no qual apresenta-se, 

descreve-se e discute-se os resultados obtidos. Considerações finais e perspectivas 

futuras do trabalho, seguido das referências bibliográficas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1. Metais na natureza 

 

Acredita-se que os metais talvez sejam os agentes tóxicos mais conhecidos 

pelo homem. Há aproximadamente 2.000 anos a.C. grandes quantidades de chumbo 

eram obtidas de minérios como subproduto da fusão da prata e isso provavelmente 

tenha sido o início da utilização desse metal pelo homem (ARAÚJO 2011). 

Em se tratando da Química Ambiental, o termo “metais pesados” se refere a 

elementos que ocorrem naturalmente em níveis de parte por milhão ou abaixo disso, 

considerando o termo substância-traço como mais apropriado visto envolver tanto os 

elementos quanto as compostos químicos. O termo “metais pesados” seria um caso 

particular que compreende aqueles metais que possuem toxicidade ao homem. 

No dicionário de Ecologia e Ciências Ambientais (1998), metais pesados são:  

“aqueles metais com número atômicos de médio e altos, como o 

cobre, o cádmio, a prata, o arsênio, o cromo e o mercúrio, e que 

são tóxicos em concentrações relativamente baixas. Persistem no 

ambiente e podem se acumular em níveis que interrompem o 

crescimento das plantas e interferem na vida animal. Os detritos 

de atividades mineradoras e industriais e o lodo de esgoto são 

fontes de concentrações de metais pesados potencialmente 

prejudiciais”. 

 

Entretanto, o metal pesado é um conceito bastante utilizado diariamente, sendo 

relacionado a uma substância tóxica, na maioria das vezes vindo de descarte impróprio 

de um rejeito ambiental (LIMA; MERÇON, 2011). Sendo assim, neste trabalho será 

utilizado o termo metal pesado como sinônimo de metais tóxicos, poluentes e 

substâncias-traço.  

Sobre o papel em sistemas biológicos, os metais pesados são classificados 

como essenciais e não essenciais. Segundo Cobbett, (2003), essenciais são aqueles 

necessários para os organismos vivos em quantidades mínimas para as funções 

fisiológicas e bioquímicas vitais, tais como: Co, Fe, Mn, Mo, Ni, Se e V. O Cu, Cr e Zn, 

entretanto, em elevadas concentrações são tóxicos. Outros metais são comprovados 
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como tóxicos para o homem a baixo grau de exposição, como Hg, Ag, As, Cd e Pb 

(LIMA; MERÇON, 2011).  

Observa-se que os principais metais pesados contaminantes do meio ambiente 

são aqueles que se encontram em vários tipos de resíduos dispostos em aterros, como 

lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias, restos de tintas, latas de alumínio e flanders, 

dentre vários outros produtos com substâncias tóxicas presentes.  

 

 2.2. Metais no solo 

 
 

Os solos contêm maiores ou menores concentrações de metais pesados, 

sendo que existe uma grande variedade de valores, podendo existir concentrações 

abaixo do limite de detecção de determinados métodos analíticos (ALLOWAY, 2010). 

A análise de metais pesados nos solos permite a detecção de poluentes que 

podem estar ausentes ou em baixas concentrações na coluna de água e a sua 

distribuição fornece um registro espacial e temporal de uma possível contaminação 

numa determinada região ou ecossistema (FERREIRA et al. 2010). 

As concentrações dos elementos no solo podem ser divididas em 

concentrações totais e concentrações disponíveis.  

As concentrações disponíveis de determinado elemento dizem respeito à 

fração da concentração total que é potencialmente disponível para os organismos. As 

concentrações totais incluem todas as formas dos elementos no solo, como compostos 

iônicos ligados a cristais de minerais primários e secundários; compostos adsorvidos a 

minerais secundários como argilas, óxidos e carbonatos, compostos ligados à matéria 

orgânica, íons disponíveis e compostos orgânicos e inorgânicos. (ALLOWAY, 2010). 

Os metais pesados, naturalmente presentes na rocha-mãe, são liberados no 

solo via processos de decomposição. Dependendo da mobilidade dos metais pesados, 

estes podem mover-se no solo devido ao tamanho das partículas do mesmo, ao valor 

de pH e devido às reações químicas, especialmente as de oxidação-redução que 

ocorrem no solo. Apesar de não ser possível atribuir uma associação direta entre a 

concentração de determinado material na rocha e a concentração do mesmo material 

no solo, na maioria dos casos, elevadas concentrações de metais pesados na rocha-
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mãe implicam elevadas concentrações dos mesmos metais no solo (FERGUSSON, 

1990, apud, RIBEIRO, 2013).  

Os elementos O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, Ti, P, C, Cl, H e S são os 

constituintes majoritários e constituem mais de 99% do conteúdo total da crosta 

terrestre. Os demais elementos da tabela periódica, também presentes na crosta 

terrestre, são designados por elementos-traço e as suas concentrações individuais 

normalmente não excedem 1000mg kg-1, sendo que na maior parte das vezes 

possuem concentrações médias inferiores a 100mg kg-1 (GREENWOOD e 

EARNSHAW, 2005); (ALLOWAY, 2010)  

O solo é a base para cerca de 90% de todo o alimento humano, ração animal, 

fibras e combustível. O solo constitui uma parte essencial da paisagem, conserva os 

restos do nosso passado e é em si mesmo uma parte relevante da nossa herança 

cultural (JONES, 2010). Constitui ainda um substrato essencial para a biosfera terrestre 

e contribui, num sistema complexo e interativo, para regularizar o ciclo hidrológico e 

condicionar a quantidade e qualidade da água, nomeadamente por meio da sua 

capacidade de transformação, filtração e capacidade tamponante.  

 A multifuncionalidade do solo acaba por ser um paradoxo: a sua importância 

para um vasto leque de atividades humanas, torna-o mais vulnerável aos danos e à 

exaustão provocadas por tais atividades. O fato de o solo ter as capacidades de 

tampão, filtração e absorção dos contaminantes, significa que os danos muitas vezes 

não são detectáveis até que estejam num estado bastante avançado (European 

Environment Agency - EEA, 2000, apud, RIBEIRO, 2013). 

A contaminação do solo por metais potencialmente tóxicos constitui um dos 

principais problemas ambientais. Por meio da lixiviação e percolação das águas, esses 

metais podem ser mobilizados e vir a contaminar mananciais superficiais e 

subterrâneos, comprometendo sua qualidade (MALLAGOLI et al. 2013). 

Mantovani (2009) menciona que o solo desempenha um papel fundamental na 

sustentabilidade do ecossistema terrestre, por servir de habitat para diversos 

organismos e por possibilitar o crescimento das plantas, a degradação e a reciclagem 

da biomassa microbiana. Portanto, a contaminação do solo deve ser evitada, pois este 

integra o ambiente natural (solo, água, ar, fauna e vegetação); e se contaminado pode 
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causar problemas de saúde pública. A preservação do solo é uma questão importante, 

não só a nível nacional ou regional, mas também a nível mundial (RIBEIRO, 2013). 

De acordo com Tito et al.(2012), o uso exagerado de fertilizantes minerais, lodo 

de esgoto e águas residuárias na agricultura, tem-se tornado uma atividade de risco, no 

que diz respeito à adição de metais pesados ao solo e à água. Esses elementos, 

presentes na solução do solo, podem ser lixiviados atingindo o lençol freático e, muitas 

vezes, os corpos de água. 

Contudo, há uma grande diversidade de substâncias tóxicas que entram na 

atmosfera, na água e no solo. Elas têm sua origem em diferentes locais, como 

processos industriais, uso e aplicação excessiva de fertilizantes e agentes químicos na 

agricultura, usos domésticos e, principalmente, o excesso do consumo dos 

combustíveis fósseis e o intenso tráfego de veículos. PEREIRA et al. 2010). 

A origem dos metais presentes no solo pode ser litogênica ou antropogênica. 

Na origem litogênica estes ocorrem como constituintes de minerais primários em 

rochas ígneas ou em rochas sedimentares. Já a introdução de metais pesados no solo 

pelo homem é denominada fonte antropogênica e trata-se da principal forma de 

poluição, sendo que os mais altas concentrações de metais encontrados na superfície 

do solo são normalmente devido à ação antropogênica (TITO et al. 2012). 

As atividades humanas são os principais meios de liberação dos metais para o 

ambiente. Dentre as atividades potencialmente liberadoras têm-se: a mineração, 

fundição e refino dos metais, fabricação e produção de produtos metálicos comerciais, 

queima de combustíveis fósseis, uso de pigmentos, lixiviação de lixo, atividades 

agropecuárias e de depósitos de resíduos sólidos.  

Nesse caso, os metais alcançam os corpos d‟água por meio das atividades 

acima citadas, alterando o equilíbrio natural e levando populações humanas a riscos de 

saúde, pelo consumo de organismos contaminados. A remediação da poluição dos  

metais pesados é dificultada por causa da sua elevada persistência e sua baixa 

degradabilidade no ambiente (LOUREIRO et al. 2012). 

As principais características dos metais pesados são os altos graus de 

reatividade e bioacumulação. Ou seja, estes metais desencadeiam várias reações 

químicas, são não metabolizáveis (organismos vivos não os degradam), fazendo com 
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que continuem em caráter cumulativo. E quando difundidos na água, no solo ou no ar 

são absorvidos pelos vegetais e animais, causando graves envenenamentos ao longo 

da cadeia trófica (CAVALLET et al. 2013). 

Conforme Cavallet et al.(2013), diversos autores recomendam o procedimento 

de descontaminação de metais pesados com os compartimentos adjacentes às áreas 

de deposição de resíduos sólidos. Visto que, com a concentração excessiva de metais 

pesados no material de um lixão, pode haver a migração desses por meio do processo 

de lixiviação que constitui num método físico no qual os líquidos que se encontram nos 

resíduos sólidos migram pelo perfil do solo. Com a impregnação de águas da chuva, 

esse líquido permeia as camadas de fundo dos lugares de acomodação e podem 

contaminar as águas subterrâneas. Do mesmo modo, é carregado superficialmente 

para os mananciais próximos e entram na cadeia alimentar levando o acúmulo e 

contaminação do meio biótico.  

A concentração de metais pesados no meio ambiente, com sua disseminação 

no solo, água e atmosfera tem sido motivo de crescente preocupação no mundo, por 

constituir-se em um dos maiores problemas ambientais com significativo risco à saúde 

humana e a ecossistemas. Portanto, a remediação dos solos contaminados por metais 

pesados é extremamente necessária a fim de minimizar seus impactos nos 

ecossistemas, entretanto, consiste em tarefa desafiadora quando são considerados o 

custo e a complexidade técnica dos métodos usuais (BARCELÓ e POSCHENRIEDER, 

2003).  

 Além da contaminação de águas, os metais presentes no solo são 

transferidos para as plantas, constituindo em nutrientes ou contaminantes para a 

vegetação. 

 

2.3. Metais na planta 

 

Alguns metais, considerados pesados, quando presentes no solo, tem o papel 

relevante na nutrição de plantas, enquanto outros exercem efeitos deletérios (SOUZA 

et al. 2011). 

Segundo Silva et al. (2014) as raízes das plantas são vulneráveis a variação de 

concentrações de metais pesados disponíveis no solo, ocorrendo danos oxidativos 
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devido a intensificação na produção de espécies ativas de oxigênio (EAOs). Estudos 

biológicos e ecológicos têm sido realizados para verificar o efeito que as concentrações 

de metais provocam nas plantas, assim como a sua disponibilidade no solo e água 

(KUPPER et al. 2000; PADMAVATHIAMMA e LI, 2007; MALIK et al. 2010; SOUZA et 

al. 2011). 

As plantas expostas à alta concentração de metal pesado apresentam um 

aumento na produção da ligação metal-proteínas, como as metalotioneínas, capazes 

de se ligar fisiologicamente a metais como cobre, zinco entre outros metais pesados, 

pelo grupo tiol dos resíduos de cisteína (MACOVEI, et al. 2010). O caráter lipofílico do 

contaminante está diretamente relacionado a capacidade que a raíz da planta possui 

em absorver os contaminantes orgânicos, tornando-os indisponíveis no solo Outra 

possibilidade é a translocação do metal para a parte aérea da planta. 

No entanto, as plantas desenvolveram alguns mecanismos para reduzir a 

concentração de metais pesados livres no citosol das células os quais incluem: a 

compartimentalização deste metal em estruturas sub-celulares, exclusão e/ou 

diminuição do transporte por meio da membrana e a formação de peptídeos ricos em 

cisteínas, conhecidos como fitoquelatinas e metalotioneínas, que podem complexar 

vários metais. Além das fitoquelatinas e metalotioneínas, outro mecanismo de defesa 

desenvolvido pelas plantas para tolerância à exposição aos metais pesados é a 

produção de um sistema antioxidante de defesa, que inclui componentes de baixa 

massa molecular tais como glutationa e ascorbato e um sistema de enzimas 

antioxidantes capazes de remover, neutralizar ou limpar radicais livres (YADAV, 2010). 

Todavia, Rodrigues et al.(2016) menciona que as plantas desenvolvidas em um 

ambiente contaminado por metais pesados podem responder de diferentes formas a 

essa contaminação. Elas podem ser sensíveis, exibindo sintomas de toxicidade, ou 

tolerantes, desenvolvendo mecanismos que evitam os efeitos deletérios desses 

elementos e consequentemente permitindo o melhor desenvolvimento das plantas. 

Alguns metais são essenciais ao crescimento dos vegetais, pois fazem parte da 

constituição de enzimas e proteínas, entre eles o zinco e cobre, por exemplo, e podem 

se tornar tóxicos as plantas quando em elevadas concentrações. Outros metais não 

possuem função conhecida no metabolismo vegetal, induzindo sintomas de toxicidade 

em concentrações mínimas, devido a uma variedade de interações a nível 
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celular/molecular. As plantas sensíveis à contaminação por metais pesados podem ser 

utilizadas como indicadoras desse tipo de contaminação, uma vez que exibem 

sintomas de toxicidade, denunciando a presença desses elementos no ambiente 

(RODRIGUES et al. 2016). 

A fotossíntese das plantas exposta a contaminação por metais pesados é 

também comprometida, uma vez que esses elementos podem reduzir os níveis de 

clorofila e carotenoides, pela inativação das enzimas responsáveis pela biossíntese 

desses pigmentos. Vários autores confirmaram a sensibilidade do aparato fotossintético 

aos metais pesados (SANTOS et al. 2011; CAIRES et al. 2011; BARBOSAI et al. 2013; 

BELO et al. 2016). 

Assim, Souza et al. (2013) apresenta resultados de pesquisas que apontam 

que os metais pesados interferem prejudicialmente no crescimento, distribuição e no 

ciclo biológico das espécies vegetais, o que faz necessário a busca por plantas que 

apresentem mecanismos de tolerância para utilização em áreas contaminadas e sirvam 

de alternativa para remediação ambiental. A tolerância a metais pesados é detectada 

quando uma planta é capaz de sobreviver em um ambiente com elevadas 

concentrações desses elementos, onde outras plantas não conseguiriam devido aos 

seus efeitos tóxicos. 

Contudo, Rodrigues et al. (2016) apresenta que uma mesma planta pode 

apresentar diferentes formas de suportar a contaminação, sendo que as respostas 

podem variar de acordo com as características de cada espécie, com os elementos 

causadores do estresse e as condições específicas da área. 

Entre os metais que quando em elevadas concentrações podem causar efeitos 

deletérios às plantas destaca-se o cobre por ser amplamente utilizado na agricultura e 

na pecuária. 

 

2.4. Contaminação com cobre 

 

O cobre (Cu) pertence a um grupo de elementos químicos identificados como 

metrais de transição, onde sua forma mais comum é o cátion bivalente. Apresenta 

ocorrência relativamente alta na crosta terrestre quando comparado com alguns 
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elementos como o chumbo. Porém, nos seres vivos poder ser benéfico ou maléfico 

conforme de sua concentração no organismo, dependendo da espécie.  

De acordo com Barbosa et al. (2013) e Carmo et al. (2012), o cobre (Cu) é 

exigido em pequenas quantidades pelas plantas para completar o ciclo vegetativo. Sua 

deficiência pode limitar o crescimento e a produção das plantas, mesmo quando todos 

os outros nutrientes essenciais estão presentes em quantidades adequadas. 

Entretanto, em altas concentrações na solução do solo, esse micronutriente pode 

proporcionar toxidez às plantas. Os solos contêm naturalmente Cu, mas a 

concentração total de Cu pode ser insuficiente para o crescimento saudável de 

culturas, em alguns casos. 

Quando o cobre permanece no solo, ele interage fortemente a matéria orgânica 

e na estrutura cristalina de minerais primários e secundários Como resultado disso, o 

cobre não se desloca para áreas muito distantes após sua “liberação” e dificilmente 

atinge águas subterrâneas. Na água superficial, o cobre pode percorrer grandes 

distâncias, tanto em suspensão como partículas pequenas, ou na forma de íons livres. 

(LIANG et al. 1991). 

Portanto, o cobre não se fragmenta no ambiente e, devido a isso, pode-se 

acumular em plantas e animais quando se encontra no solo. Em solos ricos em cobre, 

somente um número limitado de plantas têm a chance de sobreviver. Isso acontece por 

que não há uma grande diversidade de plantas que sejam adaptadas a concentrações 

elevadas de cobre no ambiente.  

Esta amplitude de funções e efeitos sobre os diferentes organismos em relação 

à resposta ao cobre é dependente de sua concentração do seu estado de oxidação 

(MENDES, 2007).  

Santos et al.(2011) explicam que em contraste, a concentração total de Cu 

pode parecer adequado, mas a quantidade de metal disponível pode ser deficiente.  

Segundo Santos et al.(2011), embora sendo um metal pesado, o Cu é 

essencial para o crescimento e desenvolvimento dos vegetais, pelo fato de ser 

constituinte de várias proteínas envolvidas em reações de oxidação e redução, devido 

o metabolismo de carboidratos e da fixação simbiótica de N2. Ele é absorvido pelas 

plantas na sua forma catiônica (Cu+2) ou na forma de cobre quelato.  

Embora apresentando pouca mobilidade na planta, o cobre pode ser 

translocado das folhas velhas para as novas. A variação da concentração desse metal 

nas plantas é em geral entre 2 e 20 mg kg-1 na matéria seca (MS). Concentrações 
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entre 20 e 100 mg kg-1 na MS da parte aérea são consideradas tóxicas para algumas 

espécies (citros, leguminosas entre outras), sendo que a toxidez é manifestada pelo 

menor desenvolvimento das raízes, diminuindo a adsorção de água e de nutrientes, 

manchas aquosas, evoluindo para necrose de folhas, desfolhamento precoce, 

diminuição do crescimento e da ramificação, diminuição da capacidade de adsorção de 

água e de nutrientes (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2001) 

Recentemente, o impacto da poluição por metais pesados, como contaminação 

de Cu resultante da ação antropogênica, tem causado preocupações devido à 

persistência de Cu no solo e sua consequente redução na produção agrícola (SOARES 

et al. 2005). 

Sendo assim, solos contaminados com cobre devem passar por algum 

processo de recuperação para poder ser utilizado na agricultura. Existem vários 

processos de descontaminação, entre eles destaca-se a fitorremediação por ser 

considerada uma técnica ecológica e economicamente viável. 

 

2.5. Fitorremediação  

 

A recuperação do meio ambiente tem sido uma grande preocupação nos dias 

atuais. Os solos e as águas contaminadas vêm assumindo proporções que 

comprometem a qualidade de vida no planeta (VASCONCELOS et al. 2012). 

Na busca de alternativas para despoluir áreas contaminadas, tem-se optado 

por soluções que englobam: eficiência na descontaminação, simplicidade na execução, 

tempo demandado pelo processo e menor custo. Nesse contexto, cresce o interesse 

pela utilização da biorremediação, caracterizada como uma técnica que objetiva 

descontaminar solo e água por meio da utilização de organismos vivos, como 

microrganismos e plantas. 

Dentro da biorremediação insere-se a fitorremediação que é o processo que 

utiliza de plantas como agentes de purificação de ambientes aquáticos ou terrestres, 

contaminados ou poluídos pelo depósito de substâncias orgânicas tais como, 

hidrocarbonetos aromáticos polinucleares, bifenilos policlorados e pesticidas; ou 

inorgânicas como elementos químicos e dejetos de minério, tal como o zinco, o cobre, 

o magnésio e etc (ZANCHETA et al.2011). A técnica é favorável ao meio ambiente, 
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apresenta baixo custo e boa eficiência com aplicabilidade in situ, (KALVE et al. 2011) e 

tem como principal fonte de energia a luz solar.  

Para a aplicação desta técnica Rodrigues et al.(2016) esclarecem que podem 

ser utilizadas plantas aquáticas, as macrófitas, aproveitando suas características 

fisiológicas para retirar, inertizar ou conter os poluentes dispersos no ambiente. A forma 

de fitorremediação mais estudada é a fitoextração, onde as plantas extraem os metais 

pesados (ou outros poluentes) e os acumulam nos tecidos.  

Nesse sentido, Souza et al.(2011) expõem que em solos contaminados por 

metais pesados as plantas utilizam estratégias como a fitoextração na reabilitação de 

solos contaminados por esses metais. Afirma ainda que a fitoextração baseia-se nos 

mecanismos que algumas espécies de plantas possuem, naturalmente, em tolerar e 

acumular elevadas concentrações de metais pesados. Sendo que para tanto é 

necessário a seleção de espécies vegetais para avaliar o maior potencial para absorver 

estes metais do solo.  

Os metais pesados interferem prejudicando no crescimento, distribuição e no 

ciclo biológico das espécies vegetais, o que faz necessário a busca por plantas que 

apresentem mecanismos de tolerância para utilização em áreas contaminadas e sirvam 

de alternativa para remediação ambiental. A tolerância a metais pesados é detectada 

quando uma planta é capaz de sobreviver em um ambiente com elevadas 

concentrações desses elementos, onde outras não conseguiriam devido o efeito tóxico. 

Essa capacidade pode ser adquirida ao longo do tempo, com o desenvolvimento de 

mecanismos de adaptação às condições estressantes do meio. Uma mesma planta 

pode apresentar diferentes formas de suportar a contaminação, sendo que as 

respostas podem variar de acordo com as características de cada espécie, com os 

elementos causadores do estresse e as condições específicas da área (SOUZA, 2013).  

Plantas tolerantes a concentrações de metais pesados são de interesse 

particular à ciência, pois representam modelos geneticamente selecionados, os quais 

podem ser utilizados em processos de fitorremediação. Esse processo consiste na 

utilização de plantas para estabilizar, colher ou mudar quimicamente os contaminantes 

para formas não perigosas podendo ser efetuado com custos financeiros e ambientais 

menores do que os métodos convencionais (SANTOS et al. 2011)  

Portanto, vê-se que é uma alternativa aos métodos convencionais de remoção 

física da camada contaminada do solo, ou do tratamento da água ou do solo com 
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diversas tecnologias, como lavagem dos sedimentos etc., sendo vantajosa 

principalmente por apresentar potencial para tratamento in situ e por ser 

economicamente viável. Além disso, após extrair os contaminantes do solo, as plantas 

os armazenam em seus tecidos, permitindo um tratamento subsequente, ou os 

metabolizam, podendo, em alguns casos, transformá-los em produtos menos tóxicos 

ou mesmo inócuos.  

Avaliando Coates (2005, apud, Andreazza et al. 2011) o potencial de 16 

espécies arbóreas para a fitorremediação de metais pesados da água escoada de 

antigas minas de cobre no Peru. Observou que somente três delas foram eficientes 

para o crescimento e produção de massa vegetal irrigado com o líquido remanescente 

da mina. A espécie Tamarix aphylla (L.) H.Karst. foi a que obteve melhores resultados 

de crescimento e produção de massa entre todas as espécies estudadas. 

Na Tabela 1 são apresentadas as principais plantas fitorremediadoras de 

distintos metais pesados.  

 

Tabela 1 - Principais plantas fitorremediadoras do metal pesado 

Metal Planta Método Referência 

Ni 

Berkheya coddii 

Alyssum serpyllifolium 

(arçanhas, comélos ou tomelos) 

Fitoextração MORADI et al. 

(2010) 

BARZANTI, et al. 

(2011) 

Cu 
Mostarda da índia, girassol, 

álamos, etc. 

Fitoextração     E , et al. 

(2010) 

Pb 
Sesbania drummondii 

Arabis paniculata 

Fitoestabilização SANTOS et al. 

(2011) 

Cd 
Mostarda da índia, álamos 

aquáticos, gramas, etc 

Fitoestabilização SUN et al. (2011) 

Zn 
Crotalaria juncea (crotalária) 

Helianthus annus (girassol) 

Fitoestabilização BARZANTI, et al. 

(2011) 
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As plantas podem atuar como fitorremediadora por meio de diferentes 

processos, seja por extração, estabilização, degradação, volatilização, filtração ou 

dessanilização. 

 

2.6. Métodos de fitorremediação  

 

Os métodos de fitorremediação mais apropriados dependem das 

características do local, da concentração e dos tipos de poluentes a serem removidos, 

e do uso final do meio contaminado. Esses métodos têm como objetivo imobilizar os 

metais e retirá-los do solo, utilizando um dos seguintes processos: fitoextração, 

fitofiltração, fitoestabilização, fitovolatilização, fitodegradação, rizodegradação, 

fitodessanilização e fitomineração (BARCELÓ e POSCHENRIEDER, 2003). 

A Fitofiltração é a remoção de poluentes da água contaminada, águas 

superficiais ou águas residuais por plantas (MUKHOPADHYAY; MAITI, 2010). 

Fitofiltração pode ser por rizofiltração (uso de raízes de plantas), blastofiltração (uso de 

mudas) ou caulofiltração (uso de planta excisadas). Nesse método, os contaminantes 

são absorvidos ou adsorvidos e, portanto, seu movimento para as águas subterrâneas 

é minimizada. 

O método de fitoestabilização é a técnica de utilização de plantas para 

estabilizar ou imobilizar os poluentes no solo, prevenindo a migração do mesmo por 

perdas do solo via erosão ou lixiviação. Este método é mais adequado para áreas 

extensas e terá uma maior eficiência em solos com maior textura e com conteúdo 

elevado de matéria orgânica (HUANG, 2012). Esta técnica é atualmente utilizada e 

aprovada para a remediação em áreas de minas, não sendo recomendada em áreas 

urbanas e industriais. 

O método de Fitovolatilização consiste na absorção de poluentes do solo por 

plantas, a sua conversão em forma volátil e posterior liberação para a atmosfera. Esta 

técnica pode ser usada para poluentes orgânicos e alguns metais pesados como o 

mercúrio e selênio. No entanto, seu uso é limitado pois não há remoção completa do 

poluente visto que o metal apenas é transferido de um segmento (solo) para outro 

(atmosfera) a partir de onde ele pode ser depositado. 
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O método de Fitodegradação é o processo de quebra dos poluentes por 

plantas, com a ajuda de enzimas como a desalogenase (que removem grupos 

funcionais contendo halogéneos, de solventes orgânicos halogenados (TCE, PCE)) e 

oxigenase que catalisam a oxidação de hidrocarbonetos alifáticos, mas não é 

dependente de microorganismos rizosféricos (VIEIRA, 2011). As plantas podem 

acumular xenobióticos orgânicos de ambientes poluídos e desintoxicá-los por meio de 

suas atividades metabólicas. A partir deste ponto de vista, as plantas verdes podem ser 

consideradas como fígado “verde” para a biosfera.  

O métodode Rizodegradação refere-se à quebra de poluentes orgânicos no 

solo por microrganismos na rizosfera (MUKHOPADHYAY; MAITI, 2010). Rizofiltração é 

uma técnica em que a adsorção ou precipitação ocorre nas raízes ou absorção de 

contaminantes que estão em solução aquosa, ao redor da zona de raízes, e a 

translocação na planta depende do contaminante. Aplicada a metais pesados, 

radionuclídeos, tais como, urânio, césio e estrôncio (VASCONCELLOS et al. 2012). 

A Fitodessalinização é um método utilizado para remover NaCl do solo. De 

acordo com uma estimativa, duas plantas halófitas, Suaeda maritima e Sesuvium 

portulacastrum poderiam remover 504 e 474 kg de cloreto de sódio, respectivamente, 

de 1 ha de solo salino em um período de 4 meses. 

E a Fitomineração é outra possibilidade de variação da fitorremediação, pois 

culturas de plantas hiperacumuladoras são usadas para extrair metais dos minérios 

superficiais de baixa qualidade ou em solos mineralizados que são muito pobres em 

metal para mineração convencional. Após a colheita a matéria vegetal é seca e a 

biomassa é tratada para a recuperação comercial do metal. Neste ramo são 

conhecidas hiperacumuladoras de ouro e níquel, dentre outras (SUN et al. 2011).  

A fitoextração é o principal método de fitorremediação, sendo a mais utilizada 

para a remoção de metais pesados e metalóides de solos contaminados, sedimentos 

ou água, e provavelmente a mais promissora para a aplicação comercial (SUN et al. 

2011).  

A eficiência de fitoextração depende de vários fatores tais como: a 

biodisponibilidade dos metais pesados no solo, propriedades do solo, a especiação dos 

metais pesados e a espécie de planta. Segundo Malik et al. (2010), as plantas que 

oferecem múltiplas colheitas em um único período de crescimento (Trifolium spp.) 
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podem ter um grande potencial para a fitoextração de metais pesados e as gramíneas 

são mais preferidas do que arbustos ou árvores por causa de sua alta taxa de 

crescimento, maior adaptabilidade ao estresse do ambiente e alta biomassa.  

A Tabela 2 a seguir apresenta as vantagens e desvantagens dos principais 

métodos de fitorremediação.  
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Tabela 2 - Métodos de fitorremediação: vantagens e desvantagens 

Método Vantagem Desvantagem Referências 

Fitoextração Planta absorve e armazena nas 

raízes ou folhas e caules o 

contaminante do solo; facilita 

posterior descarte do contaminante; 

reduzir a concentração de 

contaminantes a níveis aceitáveis 

num período de 3 a 20 anos. 

Essa técnica se apresenta produtiva 

apenas se o contaminante é absorvido 

pelas raízes e as plantas que 

acumulam uma quantidade grande 

poluente têm o crescimento lento. 

MARQUES et al.(2011) 

Fitofiltração Faz com que plantas com maior 

capacidade de acumulação e 

tolerância a contaminantes 

consigam alcançar os melhores 

resultados; remoção de diferentes 

tipos de poluentes; tratamento de 

água sem uso de produtos 

químicos; possibilidade de 

recuperação do metal da biomassa 

etc. 

Necessidade de ajuste constante do 

pH; maior tempo para atingir metas de 

remediação; efeito remediador é 

limitado pela profundidade das raízes 

etc. 

MARQUES et al.(2011) 
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Fitoestabilização Evita a mobilização de 

contaminantes e limita sua difusão 

no solo; os poluentes são 

incorporados à lignina da parede 

celular de células radiculares ou em 

húmus no solo; exsudatos das 

raízes agem diretamente nos 

metais, precipitando-os nas formas 

insolúveis, permanecendo presos 

na matriz do solo. 

Após a aplicação da técnica o 

contaminante permanece no local. 

HUANG (2012);  

Fitovolatilização Planta absorve o contaminante da 

água e do solo; converte-os para 

formas voláteis e depois liberados 

na atmosfera na forma original ou 

transformada; volatilização pode 

ocorrer pela biodegradação na 

rizosfera ou após a passagem na 

própria. 

Pode ser que os contaminantes a nível 

alto, sejam liberados na atmosfera, 

comprometendo a qualidade do ar. 

 

MARQUES et al. (2011); 
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Fitodegradação Faz a bioconversão do 

contaminante no seu interior ou em 

sua superfície para formas menos 

tóxicas; empregado na remediação 

de compostos orgânicos. Alguns 

casos, poluentes se transformam 

em moléculas simples que são 

usadas para o crescimento da 

planta. 

Alguns produtos tóxicos intermediários 

podem ser formados, uma vez que o 

vegetal metaboliza o poluente. 

VIEIRA (2011) 

Rizodegradação Planta estimula a biodegradação 

microbiana dos contaminantes 

presentes no solo ou na água; 

favorece condições ambientais para 

o desenvolvimento dos 

microorganismos. 

Consumidores de plantas ficam 

expostos ao risco de contaminação; 

podendo haver propagação da 

contaminação na cadeia alimentar, se 

as plantas acumuladoras forem 

ingeridas por animais. 

MUKHOPADHYAY; MAITI 

(2010) 

 

Fitodessalinização Podem ser utilizadas com sucesso 

para acumular NaCl de solos 

altamente salinos e capacitá-los 

para a produção agrícola após 

cultivos repetidos, colheita e 

remoção da biomassa 

Limita-se a região de ação das raízes. 

Muitas plantas utilizadas atualmente 

para a fitorremediação são 

modificadas geneticamente, criando 

um impasse, pois no Brasil ainda não 

há uma legislação sobre o assunto. 

RAVINDRAN et al. (2007) 
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Fitomineração Venda de energia a partir da 

combustão de biomassa 

envolvendo a remoção do solo para 

tratamento ex situ. 

A viabilidade comercial de fito-

mineração depende de vários fatores 

como a eficiência da fitoextração e o 

valor de mercado dos metais 

processados. 

(SUN et al. 2011).  
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2.7. Fitorremediação do cobre 

  

Como relatado anteriormente, o cobre é um metal pesado tóxico a 

todos os seres vivos quando encontrado em altas concentrações no ambiente. 

Além disso, os ambientes contaminados modificam a população normal de 

organismos e selecionam organismos resistentes como plantas e 

microrganismos e por isso se faz necessário a remediação dos locais 

contaminados com a utilização de técnicas eficientes e com um menor grau de 

impacto negativo ao ambiente, nisso se insere a fitorremediação.  

O entendimento dos mecanismos para a remoção de cobre por plantas 

é importante para estabelecer as melhores condições para a fitorremediação 

de áreas contaminadas. Vansconcellos et al. (2012) relatam que os 

mecanismos da fitorremediação estão fundamentados na solubilização do 

elemento, que pode ser auxiliada por agentes quelantes ou microrganismos. 

Uma vez que os metais encontram-se disponíveis, eles são extraídos ou 

dessorvidos do solo. 

O local onde o metal é acumulado na planta depende de vários fatores, 

entre eles a fisiologia e bioquímica da planta. Algumas acumulam nas raízes, 

outras no caule ou folhas (SILVA et al. 2007). 

Estudos da fitorremediação de cobre realizado por Caires et al.(2011) 

utilizando cedro-rosa (Cedrela fissilis Vell. (Meliaceae)) como fitorremediador, 

mostraram que a parte aérea da planta é mais tolerante ao cobre do que o 

sistema radicular. Resultados semelhantes foram obtidos por Chaves et 

al.(2010) utilizar ao pinhão manso como fitorremediador de cobre. Por outro 

lado, estudos com aveia preta mostram acumulo de cobre na raiz, com baixa 

translocação para a parte aérea (VENDRUSCULO, 2013). 

Diversas outras plantas mostraram potencial fitorremediador de cobre 

entre elas o girassol (TAVARES et al. 2013); feijão-de-porco (ZANCHETA et al. 

2011); brachiária (ANDREAZZA et al. 2013). 

A Brachiaria decumbens mostrou grande capacidade de fitoextração 

em dois tipos de solos (molisol e inceptsol) contaminados com cobre 

(ANDREAZZA et al. 2013). Todavia, não existem estudos utilizando a 
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Brachiária decumbens como fitorremediadora em latossolos, solos típicos do 

Cerrado brasileiro. 

As Braquiarias são os capins mais plantados no Brasil, são utilizados 

nas fases de cria, recria e engorda dos animais. Segundo Soares (2000) as 

brachiárias adaptam-se bem às mais variadas condições de solo e clima, 

ocupam espaço cada vez maior em todo o território brasileiro, apresentam 

produções satisfatórias de forragem em solos com baixa e média fertilidade. 

Apresentam alta produção de matéria seca e eficiência na cobertura do solo 

dependendo do manejo possuem alto poder de rebrota com boa persistência 

sob condições de intensa ou frequente desfolhação. 

A Brachiária Decumbens é originária da Região dos Grandes Lagos em 

Uganda (África), introduzida no Brasil em 1960, onde adaptou-se muito bem, 

principalmente nas áreas do cerrado e regiões tropicais úmidas, vegeta bem 

em terrenos arenosos e argilosos, é vigorosa e perene (VILELA, 2015). 

É rica em matéria seca e de boa digestibilidade, conforme mostra o 

Quadro 1 sugerida por Vilela (2015) que apresenta a composição 

bromatológica e digestibilidade da massa seca da Brachiaria decumbens. 

 

Quadro 1- Composição bromatológica e digestibilidade da matéria seca da B. decumbens  

Idade e/ou forma da forragem e 
digestibilidade 

Composição bromatológica % 

MS PB FB P Ca EE 

Até 60 dias de crescimento - jovem 29,5 10,5 28,6 0,38 0,29 1,1 

Após florescimento - madura 35,0 6,2 31,0 0,15 0,14 1,5 

Feno 89,2 8,8  30.3 0,26 0,18 5,0 

Digestibilidade (%) - jovem 66,5 -- -- -- -- -- 

Digestibilidade (%) - madura 46,0 -- -- -- -- -- 

Digestibilidade (%) - feno 50,0 -- -- -- -- -- 

Onde: MS= matéria seca; PB= Proteína Bruta    FB= Fibra Bruta  P= fósforo   Ca = 

cálcio  EE= Extrato Etéreo 

 

 A Braquiária decumbens, segundo Lorenzi (2000), possui variedades 

em suas espécies e foi introduzida em São Paulo, via Austrália. Apresenta-se 
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como uma planta com cerca de 1 metro de altura, ereta, pouco radiante a partir 

de nós, rizomas, muito curtos, contidos nas touceiras, folhas rígidas e 

esparsamente pilosas, com grande produção de sementes. Afirma ainda: 

 

“Em geral, os colmos de B. decumbens são geniculados, 

ramificados, hirtusos ou glabros, sendo os nós sempre 

glabros e de coloração mais escura. Entrenós inferiores 

curtos e entrenós superiores mais longos. No sistema 

basal ocorrem dois tipos de rizomas (1) curtos, duros e 

nodosos e (2) alongados, também duros, de tipo 

estolonífero. As raízes são filamentosas. As folhas são 

em bainhas estriadas, mais compridas que os entrenós, 

envolvendo completamente o colmo. Possui lígulas em 

forma de densa cortina de cílios com cerca de 1 mm de 

altura. As lâminas são lanceoladas ou linear-lanceoladas, 

de base arredondada e ápice acuminado, com até 18 cm 

de comprimento por 1,5 cm de largura; hirtusas em 

ambas as faces; margens espessas, finamente 

crenuladas em certos trechos. A planta é bastante 

enfolhada. Na parte terminal dos colmos surgem 

panículas racemosas com 2 a 5 racemos distanciados 

entre si, que se dispõe de forma ascendente. O eixo das 

panículas estende-se um pouco além do último racemo. 

Podem ocorrer finos dentículos e alguns pêlos, 

especialmente junto à base dos racemos, que 

apresentam de 2 - 12 cm de comprimento, com duas 

fileiras de espiguetas que se sobrepõem levemente, de 

um lado da raque, que é achatada e ciliada nas margens. 

Possuem pedicelos com ápice discóide. (Lorenzi, 2000).”  

   

Por ser uma planta bem adaptada a solos brasileiros, muito utlizada no 

pastejo na região Centro Oeste do Brasil, onde predomina o latossolo e ainda 

demonstrar efeito fitoextrator de cobre, um estudo visando verificar seu efeito 

na remediação de latossolos contaminados por cobre é de grande interesse, 

uma vez que é uma planta de rápido crescimento e já adaptada ao ambiente. 
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 3. OBJETIVOS 
 

 3.1. Objetivo geral 

 

Verificar a  viabilidade da aplicação da Brachiaria decumbens como 

fitorremediadora de cobre em latossolo contaminado com cobre. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

A partir de solos contaminados com solução nutritiva de sulfato de 

cobre, preparada a partir do sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4.5H2O) por 

doses de 20, 40 e 80 mg Cu por Kg de solo em tempos específicos de 30, 45, 

60, 90 e 180 dias, contidos em vasos plásticos com capacidade de 5 kg de 

solo, objetiva-se: 

 Analisar a capacidade de absorção de cobre pela parte aérea da planta; 

 Analisar a capacidade de absorção de cobre pelo sistema radicular da planta; 

 Comparar quantitativamente as concentrações absorvidas nos sistemas 

radicular e foliar avaliando o binômio tempo/dose; 

 Analisar a concentração de cobre total e disponível no solo. 

 Avaliar o tempo ideal para a coleta da planta, considerando a concentração de 

cobre absorvida pela planta e retida no solo; 

 Avaliar em qual dosagem a planta admite maior absorção sem que haja 

toxicidade para a mesma. 

 Estudar o comportamento morfológico e fisiológico da B. decumbens após a 

contaminação com sulfato de cobre penta hidratado. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Semeadura 

 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação no Setor de 

Fruticultura do Instituto Federal Goiano – Campus Ceres (IFGoiano – Campus 
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Ceres), no período de 09/2015 a 21/03/2016. Utilizou-se sementes de 

Brachiaria decumbens da empresa “Sementes Moeda” – Quirinópolis – GO. A 

semeadura ocorreu no dia 06/09/2015. Foram distribuídas cinco sementes 

peletizadas por célula, em bandejas de polipropileno, com capacidade de 128 

células, contendo substrato comercial marca Terrafort, embalagem de 20 kg. 

Quando todas as plântulas apresentaram quatro folhas, aos 15 dias após a 

semeadura, aquelas que apresentavam maior vigor foram transplantadas para 

vasos plásticos com capacidade de cinco quilos. 

 

4.2. Solo 

 

Para enchimento dos vasos foi utilizado solo da região classificado 

como latossolo, coletado em área não agricultável do IF Goiano – Campus 

Ceres, Latitude 15° 20' 50,9752" S, Longitude 49° 36' 1601” W, Altitude 

geométrica 567,650, com as propriedades apresentadas no Quadro 4.  

 

Quadro 2 - Resultado de análise de propriedades fisicoquímica do solo 

 

Textura g/kg 
pH MO Ca Mg Al H

+
Al K T K P V m  Cu 

areia siltre argila (H2O) g/dm
3
 cmol/dm

3
 mg/dm

3
 % mg/kg solo 

69,8 8,4 21,8 7 14,2 4,1 1,8 0 2,8 1 6,6 40 1,6 87,3 0 1,7 

MO (Método colorimétrico); P, K e Cu (Mehlich-1); Ca, Mg (KCl mol/l); H
+
Al (tampão SMP a pH 

7,5). T= capacidade total de troca de cáticos (T= CTC total = soma das bases(SB) + H + Al); V= 
saturação por bases (V= 100SB/T); m = saturação por alumínio (m= 100Al/t (capacidade efetiva 
de troca de cátions (t= CTC efetiva = SB + Al). 

  

Algumas características físicas e químicas apontadas confirmam a 

classificação do solo na região, tais como: apresentam estrutura granular 

pequena; são macios quando secos e altamente friáveis quando úmidos, 

apresentam concentração de silte inferior a 20% e argila variando entre 15% e 

80%. A fração silte desempenha papel importante no encrostamento, o que 

pode ser evitado, mantendo-se o terreno com cobertura vegetal a maior parte 

do tempo, em especial, em áreas com pastagens. Essas pastagens, quando 

manejadas de maneira inadequada, como: uso de fogo, pisoteio excessivo de 

animais, deixam o solo exposto e sujeito ao ressecamento. 
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De acordo com a classificação empregada pela Embrapa (2011), a 

fração argila dos latossolos é composta principalmente por caulinita, óxidos de 

ferro [goethita (α-FeOOH) e hematita (α-Fe2O3)] e óxidos de alumínio [gibbsita 

(α-Al(OH)3]. Alguns latossolos, formados de rochas ricas em ferro, apresentam, 

na fração argila, a magnemita e, na fração areia, a magnetita (Fe3O4)e a 

ilmenita (FeTiO3). A esses últimos, estão associados os elementos-traço 

(micronutrientes) como o cobre e o zinco, importantes para o desenvolvimento 

das plantas 

A metodologia empregada para todas as análises do solo seguiram o 

protocolo da EMBRAPA (2011) com adaptações, e foram realizadas no 

Laboratório de Solos do Instituto Federal Goiano – Campus Ceres.  

O preparo das amostras de solo coletado teve como princípio a 

secagem ao ar livre para fins de análises físicas e químicas. As amostras foram 

destorradas e passadas em peneira com malha de 2 mm, obtendo-se assim a 

terra fina seca ao ar (TFSA).  

Os valores de pH foram obtidos por medição do potencial 

eletronicamente por meio de eletrodo combinado imerso em suspensão 

solo:água (1:2,5). A solução foi preparada à partir de 10 cm3 de TFSA, por 

meio de concha dosadora para 25,0 mL de água em bécher de 50 mL (figura 

1). 

Agitada por 5 minutos a 180 rpm em agitador horizontal TECNAL Te – 

145 (mesa agitadora orbital). Após descanso de 30 minutos, agitou-se a 

amostra com auxílio de bastão de vidro e realizou-se a leitura em 

Potenciômetro com eletrodo combinado marca LOGEN LS- 300 (figura 2). 

Para a determinação de pH TOTAL (H+ Al) foi utilizado 10 cm3 de solo, 

25,0 mL de cloreto de cálcio 0,01 mol L-1, e 5,0 mL da solução tampão SMP. 

Agitado por 15 minutos a 180 rpm. Após uma hora de repouso a leitura foi 

realizada em potenciômetro com eletrodo combinado imerso em solução de 

KCl 3,0 moL-1 e os resultados foram calculados através da equação 1:  

 

Equação 1 -  Equação para determinação de pH Total 

Ln (H+Al) = 8,0629 – 1,110 * pHSMP. 
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A fração da concentração total de fósforo no solo corresponde a concentração 

utilizado pelas plantas. A extração aconteceu a partir de 5 cm3 de TFSA com 

50,0 mL de extrator Mehlich-1 (HCl(aq) 0,05 moL-1 + H2SO4(aq) 0,0125 moL-1). 

Após repouso de 16 h, adicionou-se 5,0 mL de reagente de trabalho. Para o 

preparo de 50,0 mL desse reagente de trabalho, utilizou-se 0,1 g de Ácido 

ascórbico ( C6H8O6), 10,0 mL de solução 725, sendo que um litro dessa última é 

composto de subscarbonato de bismuto Bi2O2(CO3) (1,0 g), ácido sulfúrico 

(138,0 mL) e molibdato de amônio (NH4)6Mo7O24  (20,0 g). Realizou-se a 

determinação em espectrofotômetro UV/Vis, Marca BEL Photonice Modelo 

LGS 53 (figura 3), com comprimento de onda igual a 730 nm e fator de 

calibração do próprio equipamento igual a 50 (não descreve unidade). 

A determinação de potássio procedeu-se a partir de 5 cm3 de TFSA 

com 50,0 mL de solução extratora Mehlich-1. Agitou-se por 5 minutos a 180 

rpm em agitador horizontal e repouso de 16 h. A leitura foi realizada em 10,0 

mL do extrato sobrenadante em fotômetro de chama marca Analiser Modelo 

910 MS (figura 4), utilizando-se o gás GLP (gás liquefeito do pressurizado), 

calibrado com solução padrão de 100 ppm de cloreto potássio (KCl). Os 

valores apresentado no equipamento são multiplicados pelo fator de correção 

10 (ajuste do equipamento). 

A determinação de matéria orgânica (M.O.) foi procedida à partir de 1 

cm3 de TFSA com 10 mL de solução digestora aquosa (Na2Cr2O7.2H2O + 

H2SO4) em agitação por 10 minutos a 180 rpm em agitador horizontal, repouso 

de 1 hora. Após o repouso, foi adicionado 50,0 mL de água destilada e repouso 

de 16 h. A leitura foi realizada em alíquota de 10,0 mL do extrato sobrenadante 

em Espectrofotômetro UV/Vis, Marca BEL Photonice Modelo LGS 53, calibrado 

em comprimento de onda 650 nm e fator 100 (não descreve unidade). 

Os elementos Ca e Mg foram determinados à partir de 5 cm3 de TFSA 

com 50,0 mL de solução extratora de KCl(aq)1 mol L-1 (aquosa) e após agitação 

de 5 minutos a 180 rpm e descanso da solução por 16 horas, foi retirada a uma 

alíquota de 1 mL do sobrenadante, acrescentou-se 17,0 mL de solução de 

La2O3 0,1%.  
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A matriz do padrão de cálcio (1000 ppm) foi realizado à partir de 

Carbonato de Cálcio (CaCO3) PA. Foram dissolvidos 2,497 g de carbonato de 

cálcio seco para 25,0 mL de ácido clorídrico um (1) molar e avolumado com 

água deionizada para o volume final de um litro em balão volumétrico. À partir 

dessa, os demais padrões foram confeccionados. A determinação de cálcio foi 

realizada em espectrofotômetro de absorção atômica marca GBC modelo 

SAVANT AA (figura 5), utilizando o gás óxido-nitroso/ acetileno, chama 

redutora, sendo calibrado para cálcio com comprimento de onda 422,7 nm, 

corrente da lâmpada 10 mA, multielementar, sensibilidade de 0,02, largura da 

fenda 0,2 nm.  

Para estabelecer a curva analítica foram preparados padrões de 0,9; 

1,8; 4,5; 6,3 e 9,0 ppm de cálcio com absorbância 0,0170; ,041; 0,123; 0,170 e 

0,246. A curva apresentou R2 igual a 0,9995, conforme figura 6. Apresentou 

média de 0,0006 e desvio padrão (DESVPAD.P) 0,003169. O limite de 

detecção (LOD) igual a 0,0334711 mg/Kg e limite de quantificação (LOQ) igual 

a 1,112703 mg/Kg. 

A determinação de Al ocorreu à partir de 5 cm3 de TFSA com 50,0 mL 

da solução extratora de KCl(aq) 1 mol L-1. A solução após repouso de 16 horas 

foi titulada com NaOH(aq) 0,025 moL-1 utilizando como solução indicadora o azul 

de bromotimol.  

A matriz do padrão de magnésio (1000 ppm) foi realizado à partir de 

magnésio metálico. O preparo da matriz (1000 ppm) procedeu-se com a 

dissolução de 1,0g  de magnésio em 50,0 mL de ácido nítrico 6 molar, 

avolumando com água deionizada para balão volumétrico de um litro. À partir 

dessa, os demais padrões foram confeccionados. A determinação de magnésio 

foi realizada por espectrofotometria de absorção atômica em espectrofotômetro 

marca GBC modelo SAVANT AA, utilizando o gás óxido-nitroso/ acetileno, 

chama redutora, sendo calibrado para magnésio com comprimento de onda 

403,1 nm, corrente da lâmpada 5 mA, multielementar, sensibilidade de 0,02, 

largura da fenda 0,2 nm. Para estabelecer a curva analítica foram preparados 

padrões de 0,75; 1,05; 1,5; 2,25 e 3,0 ppm de magnésio com absorbância 

0,213; 0,315; 0,453; 0,69 e 0,908. A curva apresentou R2 igual a 0,9994, 

conforme figura 7. Apresentou média igual a -0,0013; desvio padrão 
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(DESVPAD.P) 0,004428, limite de detecção (LOD) igual a 0,0334711 mg/Kg e 

limite de quantificação (LOQ) igual a 1,112703 mg/Kg. 

A análise textural foi realizada via método pipeta. A partir de 10 cm3 de 

TFSA e 50,0 mL de NaOH (aq) (Hidróxido de sódio). Após agitação e descanso 

de 16 horas, a solução foi transferida para proveta de 1 L e avolumada com 

água destilada. Realizou-se agitação e repouso por 4 minutos. Retirou-se 25,0 

mL da suspensão, mediu-se a temperatura e calculou-se o tempo de 

sedimentação das frações conforme a Lei de Stokes: (Equação 2). 

  
Equação 2 - Lei de Stokes 

.  

 

Decorrido o tempo calculado através da Lei de Stokes, utilizou-se a 

pipeta para retirar 25,0 mL (argila). Lavou-se a amostra em peneira de 0,210 

mm para reter a areia grossa e peneira de 0,053 mm para reter areia fina. Cada 

uma das frações foi levada para estufa e secada a 105º C. Após secagem, 

esfriou-se e pesou-se. Para cada fração, argila, silte, areia grossa e areia fina, 

foram realizados cálculos percentuais segundo as fórmulas: 

% Argila = (Massa de Argila – 0,005) x 400 

% Silte = (Massa de Silte x 400) - % Argila 

% Areia Grossa = (Massa de Areia Grossa) x 10 

% Areia Fina = (Massa de Areia Fina) x 10 

O cobre, foi determinados à partir de 5 cm3 de TFSA transferido para 

um béquer de 125,0 mL no qual foi adicionado 50,0 mL de solução extratora de 

Mehlich-1 (H2SO4 0,0125mol L-1 + HC1 0,05 mol L-1). 

Após agitação por 5 minutos em agitador horizontal a 180 rpm, deixou-

se em repouso por 16 horas, retirou-se uma alíquota de 5,0 mL sendo 

conduzido para a leitura em espectrofotômetro de absorção atômica (SILVA, 
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2011), Savant AA, modelo GBC. , utilizando o gás acetileno, sendo calibrado 

para cobre em comprimento de onda de 324,7 nm e corrente de lâmpada 3,0 

mA e padrões de 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 e 4 ppm para construção da curva analítica. 

 

4.3. Contaminação do solo  

 

A contaminação do solo ocorreu por pulverização de solução de sulfato 

de cobre, preparada a partir do sulfato de cobre penta hidratado (CuSO4.5H2O), 

utilizando uma bomba manual. As soluções foram preparadas com 

concentrações de: 20; 40 e 80 mg Cu kg-1solo e um controle (0,0 mg Cu kg-1 

solo). Para garantir a homogeneização do solo/solução foi utilizada uma 

betoneira empregada em atividades da construção civil. Após a contaminação, 

o solo foi distribuído em vasos de plástico com capacidade de cinco quilos 

(figura 8). 

Ensaios preliminares permitiram avaliar contaminações no solo na 

ordem de 4,0; 40,0; 80,0; 425,0; 800,0 e 1000,0 mg Cu kg-1 solo, com coletas 

em 30, 180 e 360 dias. Neste ensaio, foi possível observar que a concentração 

ideal ficou em torno de 60 mg Cu kg-1 solo e o melhor período de avaliação das 

plantas pós-contaminação foi de 180 dias. Sendo assim, os estudos aqui 

apresentados foram realizados com as concentrações de 0,0; 20,0; 40,0 e 80 

mg Cu. kg-1 solo, para os tempos de 30, 45, 60, 90 e 180 dias como forma de 

refinamento da pesquisa. 

 

4.4. Cultivo de mudas de Brachiaria decumbens  

 

As mudas foram transplantadas para os vasos após 15 dias de 

semeadura, quando apresentavam quatro folhas (figura 9). Após o transplante 

os vasos foram mantidos em casa de vegetação durante 180 dias, com 

irrigação por meio de microaspersores com intervalo de duas em duas horas 

por um período de 10 minutos para cada irrigação. 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, com 

quatro repetições. Os tratamentos foram dispostos em esquema fatorial 4 x 5, 

sendo quatro doses de Cu na contaminação (0, 20, 40 e 80 mg de Cu por kg -1 
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de solo) e cinco períodos de avaliação de plantas após a contaminação (30, 45, 

60, 90 e 180 dias).  

 

4.5. Coleta e análise da parte aérea, sistema radicular e solo 

 

Para as análises biométricas, avaliou-se número de perfilhos, número 

de folhas, área foliar, comprimento do pseudocaule, clorofila nas folhas, massa 

de matéria fresca e seca de parte aérea e sistema radicular, a concentração de 

cobre na raiz, na parte aérea, disponível e total no solo. 

A contagem do número de perfilhos e folhas foi realizada manualmente 

(figura 11 a -b) enquanto a determinação do comprimento do pseudocaule 

ocorreu com auxílio de fita métrica.  

Estimou-se a área foliar por meio de medidor a laser (CID INC – CI-203 

- Bio-Science®) (figura 12).  

O teor de clorofila foi mensurado via medidor portátil (Minolta, Mod. 

SPAD 502), a partir da folha com coloração verde mais intensa (figura 13).  

As plantas foram retiradas dos vasos e seccionadas com auxílio de 

uma tesoura de poda na altura do colo (figura 14 a - e).  

As raízes foram separadas do substrato, mediante lavagem com água 

sob pressão. Após escorrer o excesso d‟água, foram conduzidas ao laboratório 

para pesagem da massa fresca. 

Para a determinação da massa de matéria fresca da parte aérea e da 

raiz utilizou-se uma balança semi-analítica SHIMADZU série UX-420 H, 

capacidade de 420 g com precisão 0,001g – tamanho do prato 108 x105 mm 

(figura 15). 

O material vegetativo foi seco em estufa com ventilação forçada de ar a 

65 ºC (até secagem completa com 72 h) (BENINCASA, 2003). A seguir o 

material foi repesado para determinação de massa de matéria seca da parte 

aérea e sistema radicular distintamente. Após a secagem, o material foi 

triturado em moinhos de facas de aço inoxidável (tipo Willey) com peneira de 2 

mm (figura 16), sendo acondicionado em sacos de plástico (figura 17), até a 

pesagem e digestão nitroperclórica. 
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Para a digestão nitroperclórica, foram pesadas 0,4 g do material e 

transferido para tubo próprio a serem trabalhados em bloco digestor. Foram 

adicionados 5 mL de ácido nítrico concentrado 65% P.A. deixando-se em 

repouso de um dia para o outro; os tubos foram acomodados em bloco digestor 

localizado em uma capela, obedecendo a seguinte sequência de tempo e 

temperatura: 1h a 80°C, 1h a 120°C, 1h a 150°C e 1h a 180°C . Retirados do 

bloco digestor, após 10 minutos foram adicionados 1 mL de ácido perclórico, 

retornando para o bloco digestor à temperatura de 180ºC até liberação de 

fumos brancos . Após resfriamento, foi transferido quantitativamente o digerido 

para tubos de ensaio tipo falcon avolumando até 20 mL (BEZERRA, 2004) 

(figura 18). Estas soluções foram utilizadas para determinação da concentração 

de cobre na parte aérea e raíz. 

O solo presente nos vasos foi retirado para análise e então seco ao ar 

durante 48 horas em bandejas plásticas devidamente identificadas. 

Posteriormente, as amostras foram quarteadas e retirou-se uma alíquota de 

200 g para determinação da concentração de cobre disponível e total, por meio 

do Método Melhich-1 e digestão nitroperclórica, respectivamente. O cobre 

indisponível foi considerado à partir da diferença entre o cobre total e o cobre 

disponível. 

 

4.6. Determinação da concentração de cobre na planta (parte aérea, 

sistema radicular) e no solo 

 

A concentração de cobre na parte aérea, raiz e solo foram 

determinadas após extração descrita anteriormente, por espectrofotometria de 

absorção atômica em espectrofotômetro (GBC modelo SAVANT AA), de 

acordo com a metodologia proposta por Bezerra (2004) e a concentração de 

cobre no solo segue metodologia EMRAPA (2011), adaptada. 

Os resultados obtidos foram comparados a uma curva analítica (Figura 

19) preparada com solução padrão de cobre para obtenção da concentração 

de cobre nas amostras.  

A matriz do padrão de cobre (1000 ppm) foi realizado a partir de cobre 

metálico (99,99%) O preparo da matriz (1000 ppm) procedeu-se com a 
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dissolução de 1,000 g de cobre em 50 mL de ácido nítrico 6 mol L-1, 

avolumando com água deionizada para balão volumétrico de um litro. À partir 

da solução estoque, os padrões foram diluídos. A determinação de cobre foi 

realizada em espectrofotômetro de absorção atômica marca GBC modelo 

SAVANT AA, utilizando o gás óxido-nitroso/ acetileno, chama redutora, sendo 

calibrado para magnésio com comprimento de onda 324,7 nm, corrente da 

lâmpada 3 mA, multielementar, sensibilidade de 0,025, largura da fenda 0,2 

nm. Para estabelecer a curva analítica foram preparados padrões de 0,2; 0,5; 

1,0; 2,0 e 4,0 ppm de cobre com absorbância 0,005; 0,011; 0,028; 0,053 e 

0,103. A curva apresentou R2 igual a 0,9994 (figura 19). A média obtida foi de 

0,0005; desvio padrão (DESVPAD.P) 0,000671, limite de detecção (LOD) de 

0,08052 mg Kg-1 e limite de quantificação (LOQ) igual a 0,2684 mg Kg-1. (figura 

20 a – e). 

  

 

4.7. Análise estatística 

 

A significância do efeito dos fatores de tratamentos (“doses de Cu na 

contaminação” e “períodos de avaliação de plantas após a contaminação”) e de 

interações entre estes fatores foi estimada por meio do Teste F. Utilizou-se o 

software “Sisvar” para esta análise.  

Para os efeitos isolados de cada fator, ajustaram-se regressões 

polinomiais. Os gráficos foram gerados a partir do software “Excel 2010 

(Microsoft Office)”.  

As interações entre os fatores foram desdobradas via gráficos Filled 

Coutorn Plot confeccionados por meio do software “Sigma  lot 12”, visto o 

estudo da interação entre fatores quantitativos, explorando a relação potencial 

entre duas variáveis quantitativas (x, y) e uma variável resposta (z) (SYSTAT 

SOFTWARE, 2011). 
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Abstract: Brachiaria decumbens presents high rusticity, rapid growth, as well as easy 

implantation and management. The aim of the study is to evaluate the growth of 

brachiaria in soil contaminated with copper. An experiment following a 3 x 4 factorial 

design was carried. It comprised three plant ages (30, 45 and 60 days after 

transplanting) and four copper concentrations (0, 20, 40 and 80 mg of Cu per kg of soil). 

Plant age and copper concentrations have influenced the main pseudostem length, the 

number of leaves, as well as the leaf area, chlorophyll (SPAD), fresh and dry shoot 
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matter, root system volume, and fresh and dry root system matter of plants. The lowest 

dry shoot matter accumulation was found at the dose 51.24 mg kg-1. The herein 

investigated copper doses have influenced the growth of Brachiaria decumbens. The 

lowest growth variable values were between 45.52 and 57.63 mg kg-1. Thus, brachiaria 

has shown potential to be used in Copper phytoremediation at doses below 45.52 mg kg-

1. 

Keywords: Adsorption, Cerrado, phytoremediation, heavy metal.  

 

Resumo: A Brachiaria decumbens apresenta alta rusticidade, crescimento rápido, 

facilidade na implantação e manejo. Avaliou-se o crescimento de braquiária em solo 

contaminado com cobre. Implantou-se um experimento em arranjo fatorial 3 x 4, sendo 

três idades das plantas (30; 45 e 60 dias após o transplante) e quatro dosagens de cobre 

(0; 20; 40 e 80 mg de Cu por kg de solo). A idade das plantas e as doses de cobre 

influenciaram no comprimento do pseudocolmo principal, número de folhas, área foliar, 

clorofila (SPAD), massa fresca e seca da parte aérea, volume do sistema radicular, e 

massa fresca e seca do sistema de radicular de plantas de Brachiária. O menor acúmulo 

de massa seca da parte aérea de plantas foi obtido da dose de 51,24 mg kg-1. A 

Brachiaria decumbens demonstrou tolerância e potencial de cultivo em solos 

contaminados com cobre.  

Palavras-chave: Adsorção, Cerrado, fitorremediação, metal pesado. 

 

INTRODUCTION 

 

Copper is one of the oldest known metals and the twenty-fifth most abundant 

element in the earth's crust. It is also a good electricity conductor. Copper was defined 
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as essential to vegetables in 1930; however, high copper concentrations cause toxicity, 

mainly in plant roots (Kopsell & Kopsell 2007).  

Agricultural and industrial activities may increase the amount of copper in the 

soil, fact that may change the microorganism population, the biological activity (Li et 

al. 2016), and consequently, the soil productive capacity. When it comes to plants, Cu is 

associated with the transport of electrons between membranes during the photosynthetic 

process; it is found complexed with proteins and, when it is available in its free form, it 

produces free radicals with high oxidation capacity, damages cell membranes (Williams 

2015) and inhibits electron transport and primary metabolism. Overall, the excess of 

copper reduces plant growth, the number and thickness of roots, and biomass 

accumulation. However, many plants have defense mechanisms comprising the 

expression and activation of antioxidative enzymes, as well as the formation of 

chelating agents due to heavy metals. Plants also range from highly sensitive to tolerant 

to heavy metal accumulation (Ovečka & Takáč, 2014). 

Currently, there are two prevailing segments able to minimize the impact heavy 

metals have on the soil. The first segment concerns the ability of each species to absorb 

the heavy metals available in the soil through phytoextraction and phytoremediation. 

The second one refers to plants’ resistance to toxicity, which allows them to grow and 

produce even in soils containing high contaminant concentrations (Carmo et al. 2008). 

According to studies about heavy metal remediation mechanisms, the use of 

Brachiaria decumbens may be an interesting alternative to identify and select copper-

tolerant plants, because the species presents good biomass yield, tolerance to acidic 

soils (Arroyave et al. 2013), easy implantation, rapid growth, high photosynthetic 

efficiency, and efficient use of nutrients. The species may be even intercropped with 

other annual or perennial crops. 
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Santos et al. (2006) have highlighted that Brachiaria decumbens meets the 

requirements to be used in cadmium (Cd), zinc (Zn) and lead (Pb) phytoextraction due 

to its rapid growth, biomass accumulation and tolerance to aluminum. Thus, it is worth 

assessing the tolerance of plants adapted to Cerrado conditions to Cu levels in the soil, 

since there are no studies about species with aggressive growth behavior and adapted to 

Cerrado conditions, such as brachiaria plants. Santos et al.(2015) found that the 

cultivation of eucalyptus with Brachiaria between lines showed better results for 

recovery of soil contaminated with heavy metals. 

The aim of the current study is to assess the growth of Brachiaria decumbens in 

latosol contaminated with copper. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

The current study was carried out from September to December 2015, in a 

greenhouse belonging to Instituto Federal Goiano (Goiano Federal Institute) - Campus 

Ceres, Ceres County - Goiás State, located at the geographic coordinates 15°21'18.65 "S 

and 49°36'26.26" W, 600 m altitude. The soil used in the experiment was medium 

texture red latosol. The region has tropical semi-humid climate and mean temperature 

28ºC. 

The soil used in the current study was collected at Goiano Federal Institute - 

Campus Ceres, and it showed the following chemical and physical properties: 69.8% 

sand; 8.4% silt and 21.8% clay; PH (in water) = 7.0; O.M. = 14.2 g/dm-3 (colorimetric); 

P = 160.0 mg/dm-3, K = 1.0 cmolc/dm-3, Cu = 1.7 mg kg-1 (Mehlich-1); Ca = 4.1 

cmolc/dm-3, Mg = 1.8 cmolc/dm-3 (KCl mol.1-1); H+ Al = 0.0 cmolc/dm-3 (SMP buffer 

at pH 7.5); CTC = 7.9 and V = 87.3%. The methodology used in all soil analyses has 
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followed the recommendations by EMBRAPA (2011). The analyses were carried out at 

Goiano Federal Institute Soil Laboratory - Ceres Campus. The preparation of the 

collected soil was based on drying the samples in open air for physical and chemical 

analysis purposes. The clods were crushed and the samples were sieved in a 2mm mesh 

to obtain the air-dried fine earth (ADFE). 

The pH values were obtained by electronically measuring the Hydrogen 

potential using a combined electrode immersed in soil:water suspension (1:2.5). The 

solution was based on 10cm3 ADFE, using a 25mL water dosing scoop in a 50mL 

beaker. It was stirred in a TECNAL Te-145 horizontal stirrer (orbital stirring table) at 

180 rpm, for 5 minutes. A glass stick was used to stir the sample after 30-minute rest 

and the reading was carried out in a LOGEN LS-300 HH potentiometer with combined 

electrode. 

The (H+ Al) estimate and the soil acidity extraction used buffered calcium 

acetate determined through combined electrode immersed in 0.01 moL-1 buffered CaCl2 

solution. The reading was performed in a potentiometer with combined electrode and, at 

the end, a table was used to estimate the H+ Al values. 

The total fraction of phosphorus content in the soil corresponded to the content 

used by the plants. The extraction was based on 5 cm3 ADFE and 50 mL Mehlich-1 

extracting solution (0.05 moL-1 HCl + 0.0125 moL-1 H2SO4). After the sample was left 

to rest for at least 16 h, 5 mL of working reagent was added to it and the phosphorus 

content was estimated in the BEL Photonice UV/Vis spectrophotometer, Model LGS 

53, with wavelength 730 nm and frequency 50.  

The potassium estimate was based on 5 cm3 ADFE and 50 mL Mehlich-1 

extracting solution. The reading was carried out in the Analiser flame photometer, 

Model 910 MS. 
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The organic matter (O.M.) estimate was based on 1 cm3 ADFE and 10 mL 

digesting solution (Na2Cr2O7.2H2O + H2SO4). The reading was performed in the BEL 

Photonice UV/Vis Spectrophotometer, Model LGS 53. 

The Ca and Mg estimates were based on 5 cm3 ADFE and 50 mL of 1 mol-1 KCl 

extracting solution. The solution was stirred and left to rest for at least 16 hours; after 

this period, a 1 ml aliquot of the supernatant was added with 17 mL of La2O3 solution at 

0.1%. The Ca and Mg were estimated in a GBC atomic absorption spectrophotometer, 

model SAVANT AA. 

The Al estimate was based on 5 cm3 ADFE and 50 mL of 1 moL-1 KCl 

extracting solution. After the solution was left to rest for at least 16 hours, it was titrated 

with 0.025 moL-1 NaOH using bromothymol blue.  

 The textural analysis used the pipet method and it was based on 10 cm3 ADFE 

and 50 mL NaOH. After the solution was stirred and left to rest for at least 16 hours, it 

was transferred to a 1000 mL beaker and topped with distilled water. Subsequently, it 

was stirred and left to rest for 4 minutes. The temperature of 25 mL suspension was 

measured and the sedimentation time of the fractions was calculated. 

The contamination was carried out through soil spraying with copper sulfate 

pentahydrate solution (CuSO4.5H2O) at the doses 0, 20, 40 and 80 mg kg-1; a cement 

mixer was used to homogenize the Cu in the soil. The contaminated soil was distributed 

in 5.0 L plastic containers. 

 Brachiaria seedlings were produced in a 128-cell polystyrene tray filled with 

commercial substrate using Brachiaria decumbens seeds produced by the company 

"Sementes Moeda" - Quirinópolis - GO and sold by the local stores. After the seedlings 

presented four leaves, approximately fifteen days after sowing, they were transferred to 
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the pots containing the contaminated soil and kept in a greenhouse under micro 

sprinkler irrigation at two-hour intervals, during the experimental period. 

The experiment has followed a randomized complete block design comprising a 

3 x 4 factorial arrangement, three plant ages (30, 45 and 60 days after transplantation), 

four copper doses (0, 20, 40 and 80 mg kg-1) and four repetitions. 

The number of tillers and leaves, the leaf area, the pseudostem length, the 

longest root length, the root system volume, the chlorophyll in the leaves, the fresh and 

dry shoot matter, and the fresh and dry root system matter were assessed in each 

collection. 

An analytical scale (Shimadzu AY Precision Series) with 220g capacity and 

0.0001g accuracy - Inmetro certification - was used to measure the fresh shoot and root 

matters. The roots were separated from the soil (through washing), and weighed and 

measured after the water was drained. 

A CID INC laser meter, model CI-203 (Bio-Science®, Camas, WA, USA) was 

used to measure the leaf area, whereas the chlorophyll content (SPAD) was measured in 

a Minolta portable chlorophyll meter, Mod. SPAD 502 (Soil and Plant Analysis 

Development). 

 

The data were subjected to ANOVA; the means of the assessment period were 

compared through Tukey test at 5% error probability. A linear regression analysis was 

carried out to find the plants’ response tendencies according to the copper doses, which 

should be explained through the quadratic polynomial linear equation. 

 

RESULTS AND DISCUSSIONS 
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The copper doses and the plant age have influenced the number of leaves, leaf 

area, pseudostem length, root system volume, chlorophyll (SPAD), fresh and dry shoot 

matter, and fresh and dry root system matter. On the other hand, the number of tillers 

was influenced by the interaction between copper doses and sampling times. The 

pseudostem length, root system volume, fresh and dry shoot matter, and dry root system 

matter have increased as the plants grew older (Table 1). However, the chlorophyll has 

shown reversed response (Table 2). 

Santos et al. (2011) have estimated the life span of Brachiaria decumbens leaves 

in 37.8 days. According to Bianco et al. (2000), the biomass accumulation has increased 

for 160 days after the plants emerged. It has reached 38.27 g of total dry matter and 9.67 

g of leaves per plant. Brachiaria plants have continuous and indeterminate growth; new 

leaves emerge simultaneously to the senescence of the older leaves. The dry matter of 

the plants was higher than that found by Bianco et al. (2010). By considering the growth 

dynamics of Brachiaria decumbens, Velasco (2011) has found that plants cut at 56 days 

presented better nutritive value than plants cut at 84 and 112 days. 

 According to Table 1, there was increased FSM, DSM and DRSM in all plant 

ages investigated in the current study. The increase rates in ages between 30 and 45 

days were higher than those in ages between 45 and 60 days; they presented differences 

higher than 24%. 

Table 1. Fresh shoot matter (FSM), dry shoot matter (DSM), fresh root system matter (FRSM) and dry 

root system matter (DRSM) of Brachiaria decumbens plants at different ages, cultivated in soil 

contaminated with copper.  

Plant’s age (days) FSM 

 (g) 

DSM  

(g) 

FRSM 

 (g) 

DRSM 

 (g) 

30 31.33 c 6.44 c 38.02 b 4.50 c 

45 55.49 b 24.56 b 81.15 a 14.63 b 
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60 77.28 a 36.86 a 81.27 a 30.23 a 

* Mean treatment values followed by the same letter in the column do not statistically differ from each 

other, according to the Tukey test, at 5% probability.  
 
 There was increase in the number of leaves, leaf area, pseudostem length and 

root system volume according to the plants’ age increase (Table 2). However, the 

chlorophyll content did not follow the same trend; it has shown approximately 21% 

decline in the age interval between 30 and 45 days and subsequent 27.3% decline in the 

age interval between 45 and 60 days. 

Table 2. Number of leaves, leaf area, chlorophyll (SPAD), main pseudostem length (MPSL), and root 

system volume (RSV) of Brachiaria decumbens plants at different ages, cultivated in soil contaminated 

with copper. 

Plants’ age 

(days) 

Number of 

leaves 

Leaf area 

(cm-2) 

Chlorophyll 

(SPAD) 

MPSL 

(cm) 

RSV  

(cm-3) 

30 50.00 b 571.33 b 39.49 c 65.85 c 39.93 c 

45 60.43 b 1064.01 ab 31.14 b 86.19 b 71.25 b 

60 118.08 a 1548.01 a 22.64 a 100.90 a 110.00 a 

* Mean treatment values followed by the same letter in the column do not statistically differ from each 

other, according to the Tukey test, at 5% probability. 

 

Figures 1 to 8 show responses to variables such as the number of tillers, number 

of leaves, leaf area, shoot length, chlorophyll, fresh and dry shoot matter, root system 

volume, fresh and dry root system matter. The response trends for these variables are 

explained through the quadratic polynomial linear equation. 

Figure 1 shows that older plants have shown greater sensitivity to copper doses. 

This fact may be associated with the Cu absorption during the time the plants were 

cultivated in contaminated soil. The lowest number of tillers was found in 30, 45 and 

60-day-old plants at the doses 58.03, 49.12 and 40.30 mg kg-1, respectively.  
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Figure 1. Number of tillers in Brachiaria decumbens plants cultivated in soil contaminated with 

copper (“X” 30 day-old plants; “●”45-day-old plants; and “O” 60-day-old plants). 

 

The smallest number of leaves was found at the dose 51.61 mg kg-1. There was 

positive correlation (0.82) between the number of leaves and the leaf area. Thus, 

concentrations above 51.61 mg kg-1 have reduced the number of leaves, compromised 

the leaf area and, consequently, compromised the production of photoassimilates and 

biomass accumulation in the plant. 

Zanine and Vieira (2006) have reported that the number of leaves the grasses 

keep per tiller is relatively constant under adequate growth conditions, since the 

emergence of new leaves coincides with the death of the oldest ones. Thus, soils 

contaminated with Cu doses above 51.61 mg kg-1 (Figure 2) compromise the 

metabolism of brachiaria plants. 
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Figure 2. Number of leaves in brachiaria plants cultivated in soil contaminated with copper.  
 

The lowest main pseudostem length was found at the dose 45.52 mg kg-1 (Figure 

3). The increased pseudostem length has favored the increase in the number of leaves 

and in leaf area, since there was 0.74 and 0.71 positive correlation between pseudostem 

length and number of leaves, as well as between pseudostem length and leaf area, 

respectively. 

 

 

 

Figure 3. Pseudostem length (PSL) of brachiaria plants cultivated in soil contaminated with copper.  
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The lowest leaf area (756.26 cm-2) was found at the dose 53.54 mg kg-1 (Figure 

4). The leaf area accounts for the production of photoassimilates necessary to meet the 

metabolic demand and for the formation of new plant structures. Thus, the leaf area 

reduction led to reduction in fresh and dry shoot matter, with 0.83 and 0.75 positive 

correlation, respectively.  
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Figure 4. Leaf area of brachiaria plants cultivated in soil contaminated with copper.  
 

The lowest chlorophyll content (SPAD) was found at the dose 38.23 mg kg-1 

(Figure 5). According to Maranhão et al. (2009), nitrogen application has increased the 

chlorophyll content in SPAD values in Brachiaria decumbens. The authors have 

associated crude protein increase with dry matter production in plants showing 

increased chlorophyll content. They have also reported that the chlorophyll content 

(SPAD index) can be used as plant protein level indicator. 
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Figure 5. Relative chlorophyll content (SPAD) in leaves of brachiaria plants cultivated in soil 

contaminated with copper.  

 

The lowest fresh shoot biomass of each plant (43.697 g) was found at the dose 

52.86 mg kg-1 and that of the root system (53.007 g) was found at the dose 56.95 mg kg-

1 (Figure 6). The reduced fresh shoot and root system biomass may be associated with 

the reduced production of photoassimilates, as well as with reduced leaf area in the 

plants and with the reduced chlorophyll content in the leaves, as shown in Figures 4 and 

5. 
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Figure 6. Biomass accumulation in the shoot and root system of brachiaria plants cultivated in soil 

contaminated with copper.  
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The lowest root system volume was found at the dose 57.63 mg kg-1 (Figure 7). 

Plants show relation between the shoot and the root system. Such relation ensures 

balance in the production of photoassimilates due to water and nutrient absorption. 

There was 0.79 positive correlation between the fresh shoot matter and the root system 

volume. The reduced root system volume in soils containing high Cu doses can be a 

mechanism used by plants to reduce the area of contact with the Cu ions in the soil in 

order to limit absorption. Consalter et al. (2013) have found that Brachiaria decumbens 

is an Al accumulating plant, whose shoot is not affected by these elements’ presence; 

however, there was root-thickening tendency in presence of Al. 
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Figure 7. Root system volume (cm
-3

) in brachiaria plants cultivated in soil contaminated with copper.  

 

The dry shoot matter was higher than the dry root system matter at all copper 

doses used in the current study. The doses 51.24 and 54.81 mg kg-1 have provided the 

lowest shoot and root system dry matter, respectively (Figure 8). The lowest biomass 

accumulations in the shoot and root system were found at similar concentrations, fact 

that indicates that brachiaria plants have limited the shoot and root system growth when 
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they were cultivated in soil contaminated with Cu doses between 51.24 and 54.81 mg 

kg-1. There was 0.85 positive correlation between dry shoot matter and dry root system 

matter.  

----- Shoot = 0.004x2 - 0.4099x + 28.597
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Figure 8. Biomass accumulation in the shoot and root system of brachiaria plants cultivated in soil 

contaminated with copper.  

 

Copper doses above 75 mg dm-3 have reduced the growth of jatropha plants 

(Chaves et al. 2010), as well as the quality of timbó seedlings (Ateleia glazioviana ail.). 

However, Silva et al. (2014) have found that copper doses did not influence the quality 

of Cassia seedlings, and that the genus Stryphnodendron was able to kept seedling 

quality when up to 300 mg kg-1 copper was added to the soil. Fageria (2001) has found 

copper toxicity in soil treated with doses above 51 mg kg-1 for rice; 37 mg kg-1, for 

beans; 48 mg kg-1, for maize; 15 mg kg-1, for soybeans; and 51 mg kg-1, for wheat. The 

better growth and accumulation of biomass in seedlings of Ricinus communis L. was 

found in 40 mg L-1 of CuSO4, and the largest copper content in seedlings was found at a 

dose of 60 mg L-1 CuSO4 (Kang et al. 2015). 

According to Fageria (2001), brachiaria plants’ tolerance to Cu was close to that 

of rice, maize and wheat; however, this species has shown lower tolerance when it was 
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compared to Jatropha, Cassia and Stryphnodendron plants. Thus, the phytoremediation 

of soils contaminated with high Cu levels requires prioritizing species such as 

Brachiaria decumbens, which present higher tolerance to copper. 

 

CONCLUSIONS 

 

 The growth of Brachiaria decumbens plants varied according to the plants’ age, 

as well as to the copper doses in the soil. Despite the influence copper doses have on 

plant growth, Brachiaria decumbens showed potential to be used in copper 

phytoremediation in soils contaminated with doses up to 45.52 mg kg-1. 
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1 Introdução 

 

 Os metais pesados podem ter origens litogênicas e antropogênicas, 

sendo as primeiras relacionadas às fontes geológicas, como resíduos de 

rochas e processo de intemperismo, indicando que essa concentração natural 

pode estar relacionado ao material de origem. As fontes antropogênicas 

relacionam-se com as atividades humanas podem levar a concentrações 

elevadas de metais no solo, comprometendo a qualidade ambiental 

(CAMARGO et al. 2001). 

 Segundo Moreira e Siqueira (2006), o aumento das concentrações de 

metais pesados no solo ocorre de várias formas, principalmente por adição de 

compostos como agrotóxicos e fertilizantes, rejeitos orgânicos e industriais, 

rejeitos da mineralização e queima de combustíveis, irrigação e deposição 

atmosférica. Verifica-se, ao longo do desenvolvimento tecnológico mundial, 

uma contribuição crescente dessas fontes de metais para o solo, o que resulta 

na poluição de extensas áreas e no avanço do impacto negativo desses sobre 

o meio ambiente. 

 Dentre os métodos de remoção de metais pesados nos solos e águas 

destaca-se a fitorremediação. Vários estudos mostram o potencial de diversas 

plantas, como Acacia mangium, Enterolobium contortisiliquum, Sesbania 

virgata, Salix humboldtiana, Eucalyptus maculata e Canavalia ensiformes, 

como fitorremediadoras de Cu, Cd, Zn e Pb (AMADO; FILHO, 2015; FORTE; 

MUTITI, 2017). 

 Outra espécie apontada como fitorremediadora de metais é a Brachiaria 

decumbens. Esta planta ocupa parte significativa das pastagens no Brasil. É 

também utilizada em cultivos consorciados e tem grande importância 

econômica e ambiental, pelo fato de ser empregada na recuperação de áreas 

degradadas. A Braquiaria, segundo Martinez et al. (2013), diante dos metais 

Zn, Cd, Pb e Ni, apresenta boa capacidade de remoção de Cd e Zn do solo. 

Referindo-se ao cobre, a B. decumbens posui alta capacidade de fitoextração 

em solos de mineração de cobre e solos de vinhedo (ANDREZZA et al. 2013), 

porém nenhum desses estudos estabelece o comportamento fitoextrator dessa 
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gramínea em latossolos do Cerrado, nem apontam as concentrações máximas 

absorvidas, nem o tempo em que ocorre a absorção do metal.  

 Sendo assim, avaliou-se o emprego da B. decumbens como 

fitorremediadora em latossolo oriundo de Ceres – Goiás contaminado com 

Cobre. 

 

2 Material e métodos 

 

 O experimento foi conduzido em casa de vegetação, no IF Goiano 

Campus Ceres, no período de 09/2015 a 21/03/16, utilizando recipientes com 

capacidade para cinco litros e substrato constituído de latossolo contaminado 

com sulfato de cobre penta hidratado (CuSO4.5H2O). A semeadura de B. 

decumbens consistiu na distribuição de cinco sementes peletizadas por célula, 

em bandejas de polipropileno (128 células), contendo substrato comercial 

(Terrafort). 

 Para enchimento dos vasos foi utilizado solo da região classificado como 

latossolo, coletado em área virgem do IF Goiano – Campus Ceres, onde 

verificou-se as seguintes propriedades químicas e físicas: 69,8% de areia; 

8,4% de silte e 21,8% de argila; pH (em água) = 7,0; O.M. = 14,2 g / dm-3 

(colorimétrico); P = 160,0 mg / dm-3, K = 1,0 cmolc / dm-3, Cu = 1,7 mg kg-1 

(Mehlich-1); Ca = 4,1 cmolc / dm-3, Mg = 1,8 cmolc / dm-3 (KCl mol.11); H+ Al = 

0,0 cmolc / dm-3 (tamp SMP a pH 7,5); CTC = 7,9 e V(saturação por bases) = 

87,3%. 

 A metodologia utilizada em todas as análises de solo seguiu as 

recomendações da (EMBRAPA 2011). As análises foram realizadas no 

Laboratório de Solos do Instituto Federal Goiano - Campus Ceres. A 

preparação do solo coletado baseou-se na secagem das amostras ao ar livre 

para fins de análise física e química. Os torrões foram esmagados e as 

amostras foram peneiradas em uma malha de 2 mm para obter a terra fina 

seca ao ar (TFSA). 
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 Os valores de pH foram obtidos medindo-se eletronicamente o potencial 

de Hidrogênio utilizando eletrodo combinado imerso em solo: suspensão 

aquosa (1: 2,5). A solução foi baseada em 10cm3 de ADFE, usando uma colher 

de dosagem de 25,0 mL de água em um béquer de 50,0 mL. Foi agitado num 

agitador horizontal TECNAL Te-145 (mesa de agitação orbital) a 180 rpm, 

durante 5 minutos. Um bastão de vidro foi usado para agitar a amostra após 30 

minutos de repouso e a leitura foi realizada em um potenciômetro LOGEN LS-

300 HH com eletrodo combinado. 

 A estimativa (H+ Al) e a extração da acidez do solo utilizaram o acetato 

de cálcio tamponado, determinado por meio de eletrodo combinado imerso em 

solução de CaCl2 tamponada a 0,01 moL-1. A leitura foi realizada em um 

potenciômetro com eletrodo combinado e, ao final, uma tabela foi utilizada para 

estimar os valores de H+ Al. 

 A fração total da concentração de fósforo no solo correspondeu ao 

conteúdo utilizado pelas plantas. A extração baseou-se em 5 cm3 de TFSA e 

50,0 mL de solução extratora de Mehlich-1 (0,05 mol L-1 HCl+ 0,0125 mol L-1 

H2SO4). Depois que a amostra foi deixada em repouso por pelo menos 16 h, 

5,0 mL de reagente de trabalho foram adicionados e o conteúdo de fósforo foi 

estimado no espectrofotômetro BEL Photonice UV / Vis, Modelo LGS 53, com 

comprimento de onda de 730 nm e frequência 50. 

 A estimativa de potássio foi baseada em 5 cm3 de TFSA e 50,0 mL de 

solução de extração de Mehlich-1. A leitura foi realizada no fotômetro de chama 

Analiser, modelo 910 MS. 

 A estimativa da matéria orgânica (O.M.) foi baseada em solução de 1 

cm3 TFSA e 10,0 mL de digestão (Na2Cr2O7.2H2O + H2SO4). A leitura foi 

realizada no Espectrofotômetro BEL Photonice UV / Vis, Modelo LGS 53. 

 As estimativas de Ca e Mg foram baseadas em 5 cm3 de TFSA e 50,0 

mL de solução extratora de 1 mol L-1 de KCl. A solução foi agitada e deixada a 

repousar durante pelo menos 16 horas; após este período, adicionou-se uma 

alíquota de 1 mL do sobrenadante com 17 mL de solução de La2O3 a 0,1%. O 

Ca e o Mg foram estimados em espectrofotômetro de absorção atômica GBC, 

modelo SAVANT AA. 
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 A estimativa de Al foi baseada em solução de extração de 5 cm3 de 

TFSA e 50,0 mL de solução de KCl 1 molar. Depois que a solução foi deixada 

em repouso por pelo menos 16 horas, foi titulada com NaOH 0,025 moL -1 

usando azul de bromotimol. 

 A análise textural utilizou o método de pipeta e baseou-se em 10 cm3 de 

TFSA e 50,0 mL de NaOH. Depois da solução ter sido agitada e deixada a 

repousar durante 16 horas, foi transferida para um copo de 1,0 L e coberta com 

água destilada. Posteriormente, foi agitado e deixado em repouso por 4 

minutos. A temperatura de 25,0 mL de suspensão foi medida e o tempo de 

sedimentação das frações foi calculado. 

 A contaminação foi realizada por meio da pulverização de solução de 

sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4.5H2O) nas doses 0, 20, 40 e 80 mg  de 

Cu  kg-1 solo, utilizando-se uma bomba costal, manual, utilizada na agricultura. 

As soluções foram preparadas da menor dose para a maior, observando-se o 

cuidado na lavagem da bomba uma solução para outra, evitando-se a 

interferência nas doses posteriores. Para garantir a homogeneização do 

solo/solução foi utilizado uma betoneira empregada na construção civil. O solo 

foi distribuído em recipientes plásticos com capacidade de 5,0 (cinco) litros 

respectivamente em quatro duplicatas. 

 Mudas com quatro folhas expandidas foram transplantadas para os 

vasos após 15 dias de semeadura. Após o transplantio, os vasos foram 

mantidos em casa de vegetação durantes 180 dias, utilizando-se irrigação por 

meio de microaspersores ligados automaticamente durante 10 minutos a cada 

2 horas. 

 O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, com 

quatro repetições, em arranjo fatorial 4 x 5, sendo quatro doses de Cu no solo 

(0, 20 40 e 80 mg de Cu por kg-1 de solo) e cinco períodos de avaliação (30, 

45, 60, 90 e 180 dias) após o transplante das plantas para os vasos com solo 

contaminado. 

 Em cada período, determinou-se as concentrações de cobre na raiz e na 

parte aérea além do cobre disponível e total no solo, segundo método 

preconizado (NASSIF, 2013), conforme descrito a seguir. 
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 As plantas foram retiradas dos vasos e seccionadas com auxílio de 

tesoura de poda na altura do colo, separando a parte aérea da raiz. As raízes 

foram separadas do substrato, com auxílio de lavagem com água. Para a 

determinação da massa de matéria fresca da parte aérea e da raiz, utilizou-se 

balança analítica. O material vegetativo foi seco em estufa com ventilação 

forçada de ar a 65ºC (até peso constante por 72 h). Após a secagem, o 

material foi triturado em moinho de facas de aço inoxidável com peneira de 2 

mm, sendo acondicionado em sados de plásticos até digestão nitroperclórica 

das amostras para determinação da concentração de cobre. 

 O solo presente nos vasos foi retirado, seco ao ar durante 48 horas e 

posteriormente as amostras foram utilizadas para determinar a concentração 

de cobre disponível e total, por meio do Método Mehlich - 1 e digestão 

nitroperclórica, respectivamente. 

 A concentração de cobre no solo, parte aérea e raiz, foi determinado por 

espectrofotometria de absorção atômica utilizando-se espectrofotômetro de 

absorção atômica GBC, modelo SAVANT AA, em comprimento de onda 324,7 

e lâmpada 3,0 mA multielementar. Os valores obtidos foram comparados a 

uma curva analítica prepara com soluções padrões 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 e 4 ppm. 

Foram aceitas as curvas com valor de r2 maior que 0,999. Os limites de 

detecção e quantificação foram respectivamente 0,08052 mg kg -1 e 0,2648 mg 

kg-1. 

 A significância do efeito dos fatores de tratamentos (“dose de Cu na 

contaminação” e “períodos de avaliação após a contaminação”) e de interações 

entre estes fatores foi estimada por meio do Teste F. Para os efeitos isolados 

de cada fator, ajustaram-se regressões polinomiais. As interações entre os 

fatores foram desdobradas. Os dados foram submetidos à ANOVA, as médias 

das épocas de avaliações foram comparadas pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade de erro. Para as dosagens foram aplicadas regressão linear 

demonstrando as tendências de concentração de cobre nas partes da planta e 

no solo em função das doses de cobre e da idade da planta. 

 O Índice de Translocação (IT) foi obtido pela divisão entre a 

concentração do cobre na parte aérea e a concentração no sistema radicular. 
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3 Resultados e discussão 

 

 A interação entre idade das plantas e a concentração de cobre no solo 

influenciou as concentrações total e disponível de cobre no solo e na raiz da 

planta. Já a concentração de cobre na parte aérea foi influenciado pela 

concentração de cobre no solo e pela idade das plantas, distintamente, ou seja, 

sem haver interação entre os fatores (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Valores de teste F referentes as concentrações de cobre em plantas de B. 

decumbens e no solo de cultivo após contaminação com cobre: cobre nas folhas (CuF), 

cobre nas raízes (CuR), cobre disponível no solo (CuDS) e cobre total no solo (CuTo).  

 
Período pós-

contaminação (P) 

Contaminação 

(C) 
Interação (P x C) C.V. (%) 

CuF 21,19** 63,69** 1,35 ns 14,70 

CuR 27,43** 77,46** 6,74** 26,05 

CuDS 5,95** 210,28** 7,18** 41,57 

CuTo 53,20** 67,06** 3,10** 28,28 

ns não significativo, ** significativo (p < 0,05).  

Fonte: elaborado pelos autores 

 

 Houve interação para a concentração total e concentração disponível de 

cobre no solo. Por isso, os fatores foram estudados em conjunto (Figuras 1 e 

2). Verificou-se efeito linear para as contaminações de 0 e 20 mg de Cu kg -1 

solo, as concentrações totais de cobre no solo tendem a apresentar valores 

muito baixos em todo o período sendo que os maiores concentrações tendem a 

serem alcançados na dose 80 mg kg-1 em período de 60 dias.  

 Para a concentração de contaminação de cobre em até 40 mg kg -1, 90 

dias foi o tempo que apresentou maior a concentração de cobre total no solo, 
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enquanto para a concentração de 80 mg kg-1 a maior a concentração foi 

observada aos 60 dias. 

 Ressalta-se que aos 180 dias após a contaminação, as concentrações 

totais de cobre no solo reduziram-se a 11,80 mg de Cu kg-1 solo para a 

contaminação de 40 mg de Cu kg-1 solo, e 15,27 mg de Cu kg-1 solo para a 

contaminação de 80 mg de Cu kg-1 solo. Isto poderia proteger a planta por 

limitar a entrada e mover rapidamente o metal para a folha para estoque ou 

desintoxicação (FORTE; MUTITI, 2017). 

 

Figura 1 – Concentração de cobre total no solo em função de contaminação de cobre e 

período pós-contaminação. 

 

 

 Na contaminação de 80 mg de Cu kg-1 solo, as concentrações 

disponíveis de cobre tendem a atingir níveis máximos aos 90 dias e após este 

período diminuírem (Figura 2). Acredita-se que parte do cobre total tenha 

transformado em disponível a partir de 60 dias, uma vez que observada 

redução no cobre total a partir de 60 dias. 

 

Figura 2 – Concentração de cobre disponível no solo em função da contaminação de 

cobre e período pós-contaminação. 



75 
 

 

 

 As concentrações disponíveis de determinado elemento dizem respeito a 

fração da concentração total que é potencialmente disponível para os 

organismos. As concentrações totais incluem todas as formas do elemento no 

solo, como compostos iônicos ligados a cristais de minerais primários e 

secundários, compostos adsorvidos a minerais secundários como argila, óxidos 

e carbonatos, compostos ligados à matéria orgânica, íons disponíveis e 

compostos orgânicos e inorgânicos (ALLOWAY, 2010). 

 Para todas as dose aplicadas ao solo (contaminação de 20, a 80 mg Cu 

kg-1 solo), foram verificados aumento linear da concentração de cobre total o 

solo, comparando-se os períodos de coleta, sendo obtido comportamento 

semelhante nos períodos de 30, 45, 60 e 90 dias. Para todas as doses, as 

concentrações de cobre total no solo com o período de 180 dias, apresentaram 

os menores valores da concentração do metal no solo com aumento linear 

baixa expressividade em relação aos demais períodos, em especial ao período 

de 60 dias que se destaca em sua angularidade, podendo assim demonstrar 

que para concentrações mais elevada do metal, há uma menor absorção no 

solo.  

 Tais resultados demonstram a capacidade fitoextratora de B. decumbens 

em solos contaminados com metais. Resultados semelhantes foram descritos 

por Santos et al. (2006), para solos contaminados com chumbo, cádmio e 

zinco; por Santos et al. (2011) com cádmio e zinco; por Araújo et al. (2011) com 

arsênio; e por Andreazza et al. (2013) com cobre. 
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 Foi verificado que houve um aumento linear nas concentrações de cobre 

disponível no solo conforme o aumento da contaminação, ou seja, o aumento 

das doses de cobre no solo (Figura 2). Nas doses apresentadas, as 

concentrações do cobre disponível tiveram um comportamento muito parecido 

nos tempos de 30, 60 e 180 dias, havendo uma pequena variação para a dose 

de 80 mg Cu kg-1 solo no tempo de 45 dias. Contudo para o tempo de 90 dias, 

para todas as doses, a concentração de cobre disponível no solo apresenta um 

considerável angularidade positiva em relação aos demais dias (Figura 2).  

 Para o entendimento dos mecanismos para remoção de cobre pelas 

plantas, é importante estabelecer as melhores condições para a 

fitorremediação de áreas contaminadas. Tito e Vasconcelos (2012), relatam 

que o mecanismo de fitorremediação está fundamentado na solubilização do 

elemento que pode ser auxiliada por agentes quelantes ou microorganismos. 

Uma vez que os metais se encontram disponíveis, eles são extraídos ou 

dessorvidos do solo. 

 As concentrações de cobre na raiz, seguem um aumento linear para 

todas as doses de contaminação de cobre no solo, sendo que as 

concentrações do metal nos períodos de 30 e 45 dias com maiores 

concentrações, 60 e 90 dias, apresentam menores concentrações comparados 

aos tempos de 30 e 45 dias e as angularidades parecidas. Os menores 

concentrações de cobre na raiz para todas as doses de contaminação são 

verificados no período de 180 dias. Embora tenha havido redução do cobre na 

raiz, ao se comparar com o cobre total e disponível no solo (figura 1 e 2), 

observa-se maior a concentração de cobre na raiz da planta parte com relação 

à parte aérea. 

 Estudos de Chaves (2010), indicam que a aplicação de cobre ao solo 

exerceu influência sobre o acúmulo do elemento nos tecidos vegetais da 

planta, todavia, a análise de variância das quantidades de cobre acumuladas 

em cada uma das partes da planta, mostrou haver diferença significativa 

somente entre aquelas encontradas no caule e nas raízes, tendo ocorrido o 

maior acúmulo nas raízes da Mamoeira cultivar. 
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 Nos períodos de 30 e 45 dias, por serem plantas jovens, as raízes 

apresentam a sua maior capacidade de absorção devido vigorosidade da 

mesma. Há uma redução considerável já a partir do período de 60 dias, 

seguindo o mesmo declínio para as concentrações nos períodos de 90 e 180, 

quando a planta já não apresenta a característica de crescimento e vigor, 

determinado pelo amadurecimento (Figura 3).  

 

Figura 3 – Concentração de cobre na raiz em função da contaminação de cobre no solo e 

período pós-contaminação. 

 

 

 Assim, pode-se inferir que as plantas de B. decumbens acumularam 

cobre em suas raízes, porém este metal foi translocado para a parte aérea via 

xilema e redistribuído na parte aérea (PADMAVATHIAMMA; LI 2007). Portanto, 

na situação descrita, B. decumbens mostrou-se uma planta fitoextratora de 

cobre nos latossolos do Cerrado. 

 A concentração de cobre na folha não apresenta interação entre a idade 

da planta e as doses de contaminação do cobre no solo (Tabela 1). Verifica-se 

o aumento linear da concentração de cobre na folha em função do aumento 

das doses aplicadas ao solo (Figura 4). Na contaminação de 80 mg kg -1 foi 

determinado a concentração 8 mg de cobre na folha, valor considerado muito 
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baixo se comparado com a concentração encontrado na raiz para a mesma 

contaminação. 

 A hipótese de acumulação de cobre na parte aérea é reforçada pelos 

aumentos das concentrações foliares de cobre em função da concentração de 

cobre na contaminação. O cobre é transportado para a folha via apoplasto ou 

simplasto por meio de transportadores como as fitoquelatinas (CURVETTO; 

RAUSER 1979; MAHMOOD 2010) relata que os metais são sequestrados nas 

folhas em compartimentos extra e sub celulares. Os metais são acumulados 

principalmente na parede celular, apoplasto, vacúolos e tricomas (SALT et al. 

1995; KRAMER et al. 2000; COSIO et al. 2005).  

 

Figura 4 – Concentração de cobre na folha em função da contaminação de cobre no solo.  

 

 

 A concentração de cobre nas folhas exibiu um comportamento 

quadrático em função do período pós-contaminação, idade da planta. Pode-se 

observar na (Figura 5), que a concentração aumentou a partir dos 30 dias com 

retração após os 60 dias. Esta retração pode ser decorrente da mobilização de 

cobre para tecidos não fotossintéticos como estratégia de tolerância ao metal 

pesado (GOMES et al. 2011).  

Figura 5 – Concentração de cobre na folha em função da idade da planta . 
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 Com o objetivo de verificar a absorção de cobre pelas folhas, foi 

realizado o cálculo do índice de translocação (IT), que é um indicador de 

capacidade de absorção dos metais pelo sistema foliar à partir do sistema 

radicular, portanto, é um índice utilizado na caracterização de espécies 

fitoextratoras. Esse índice foi proposto por Abichequer (1998), sendo calculado 

da seguinte forma: 

IT = QPA (mg kg-1) 

     QAR (mg kg-1) 

Onde:  

QPA = Quantidade acumulada de cobre na parte aérea (mg kg-1) 

QAR = Quantidade acumulada de cobre na parte aérea e raiz (mg kg-1) 

 

 Considerando a idades das plantas, verifica-se na Tabela 2, que os 

percentuais do índice de translocação aumentam de acordo com o aumento da 

idade das plantas, contudo há um índice de translocação próximo entre as 

idades de 30 e 45 dias, 60 e 90 dias, e finalmente um aumento com 180 dias. 

 

Tabela 2 – Índice de translocação de cobre da raiz para a parte aérea em função da idade 

das plantas Brachiaria decumbens. 
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Idade das 

plantas CuF(mg kg-1) CuR (mg kg-1) QPA QAR IT % 

30 3,22 137,6 3,22 140,82 0,023 2,29 

45 4,70 153,26 4,70 157,96 0,030 2,98 

60 6,30 102,56 6,30 108,86 0,058 5,79 

90 6,13 96,2 6,13 102,33 0,060 5,99 

180 5,27 50,82 5,27 56,09 0,094 9,40 

QPA = Quantidade acumulada de cobre na parte aérea (mg kg
-1

);QAR = Quantidade 

acumulada de cobre na parte aérea e raiz (mg kg
-1

). IT = Índice de transferência de cobre da 
raíz para a parte aérea. 

 

 Considerando as doses aplicadas ao solo (contaminação), verifica-se 

que no Tabela 3, aponta que não há variação significativa no índice de 

translocação com o aumento das doses de cobre ao solo.   

 

Tabela 3 – Índice de translocação de cobre da raiz para a parte aérea em função das 

concentrações de cobre aplicadas ao solo (doses ou contaminação). 

Doses (mg kg-1) Cu F (mg kg-1) Cu R (mg kg-1) QPA QAR IT % 

0 3,69 44,58 3,69 48,27 0,076 7,64 

20 4,86 94,69 4,86 99,55 0,049 4,88 

40 6,22 129,04 6,22 135,26 0,046 4,60 

80 8,13 163,86 8,13 171,99 0,047 4,73 

QPA = Quantidade acumulada de cobre na parte aérea (mg kg
-1

); QAR = Quantidade 
acumulada de cobre na parte aérea e raiz (mg kg

-1
). 

 

 Divergentemente, Paiva et al. (2002) avaliando os efeitos de doses 

crescentes de Zn em mudas de cedro, constatou que, de maneira geral, há 

respostas diferenciadas e crescente com o aumento das doses de Zn 

aplicadas. 
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 Chaves et al. (2010), avaliando o IT do cobre na Ricinus communis L 

(mamoneira), verificou que com o aumento das doses, houve uma diminuição 

na translocação do metal, cita ainda que o referido índice sendo superior a 1 

(valor de referência) indica uma eficiente habilidade da planta em transportar os 

metais das raízes para a parte aérea confirmando a característica de 

fitoextratora da Brachiária decumbens. 

 Segundo Tito et al. (2016), o cobre não é prontamente móvel na planta 

sendo sua mobilidade limitada e particularmente dependente do estado 

nutricional em termos de cobre e de nitrogênio. A maior parte do elemento 

permanece nos tecidos das raízes e folhas até a senescência, e os órgãos 

jovens são os primeiros a desenvolver sintomas de deficiência de cobre. De 

acordo com estes autores, a translocação do cobre das raízes para a parte 

aérea é lenta devido o elemento estar ligado fortemente às paredes celulares 

das mesmas. Todavia, a sua mobilidade nos tecidos vegetais pode aumentar 

com o nível de suprimento do elemento, exatamente como verificamos no 

presente trabalho (Figuras 3 e 4). Em geral, a capacidade da planta em limitar 

a translocação para a parte aérea é um dos mecanismos pelo qual o sistema 

radicular pode contribuir para a tolerância do metal.  

 Conforme Baldantoni et al. (2014), assim como espécies perenes, outras 

espécies vegetais de ciclo anual apresentaram capacidade de translocar o Zn 

para a parte aérea, de acordo com experimento com Populus alba e Populus 

nigra, para avaliar a capacidade de acumulação de metais por essas espécies. 

 Os resultados mostraram o Zn foi acumulado em maior quantidade nas 

folhas em relação às outras estruturas da planta divergindo do que é 

apresentado em nosso caso estudado. 

 Foram verificados concentrações maiores de cobre nas raízes em 

relação as folhas, observadas nos Tabelas 2 e 3. Chaves et al. (2010), 

comparando as concentrações de cobre presentes nas folhas e nas raízes da 

Mamoeira cultivar que receberam a maior dose de cobre em relação à 

testemunha, observou-se que houve um incremento nas concentrações do 

elemento de 265% e de 4379%, respectivamente. Os maiores concentrações 

de cobre observados nas raízes corroboram com os resultados obtidos em 

nosso trabalho com a Brachiaria decumbens. 
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4 Considerações finais 

 

 A B. decumbens é uma planta fitoextratora e hiperacumuladora de cobre 

nos latossolos do Cerrado, principalmente em concentrações de 40 a 80 mg Cu 

kg-1 solo, aos 90 e 120 dias, respectivamente. Devido a alta capacidade de 

crescimento, mesmo em concentrações elevadas de cobre, trata-se de uma 

planta potencial para a fitorremediação de áreas de Cerrado com resíduos de 

cobre.  

 O crescimento das plantas de Brachiaria decumbens variou de acordo 

com a idade das plantas e com as doses de cobre no solo. Apesar da influência 

das doses de cobre sobre o crescimento das plantas, Brachiaria decumbens 

apresentou potencial para ser utilizado na fitorremediação do cobre em solos 

contaminados com doses até 45,52 mg kg-1. 
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POTENCIAL FITORREMEDIADOR DA BRACHIARIA DECUMBENS EM 

LATOSSOLOS CONTAMINADOS COM COBRE 

 

Resumo: Dentre os métodos de tratamento e remoção de metais pesados 

(usado como sinônimo de metal contaminante) nos solos e águas destaca-se a 

fitorremediação. A Brachiaria decumbens possui alta capacidade de 

fitoextração em solos de mineração de cobre e solos de vinhedo. Porém, ainda 

não está estabelecido o comportamento desta planta em latossolos do Cerrado 

contaminados com cobre, nem a relação entre as concentrações máximas 

https://link.springer.com/journal/11356
https://link.springer.com/journal/11356
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absorvidas e o tempo de absorção máxima do metal. Sendo assim, objetivou-

se avaliar o emprego da B. decumbens como fitorremediadora de cobre em 

latossolos em Ceres – GO. O delineamento experimental utilizado foi em 

blocos ao acaso, com quatro repetições, em arranjo fatorial 4 x 5, sendo: quatro 

doses de sulfato de cobre penta hidratado (CuSO4.5H2O) na contaminação do 

solo (0, 20, 40 e 80 mg de Cu por kg-1 de solo) e cinco períodos após a 

contaminação (30, 45, 60, 90 e 180 dias). Determinou-se a concentração de 

cobre total e disponível no solo, concentração de cobre na raiz e na parte 

aérea. A B. decumbens mostrou ser uma planta fitoextratora e 

hiperacumuladora de cobre no latossolo, principalmente em concentrações de 

40 e 80 mg Cu kg-1 solo, aos 90 e 120 dias, respectivamente. Devido a alta 

capacidade de crescimento da planta, mesmo em solo com concentrações 

elevadas de cobre, conclui-se que a B. decumbens possui potencial 

fitorremediador de áreas de Cerrado contaminadas com cobre.  

Palavras-chave: fitoextração; hiperacumulação; micronutriente 

 

Resumen: Entre los métodos de tratamiento y remoción de metales pesados 

(utilizado como sinónimo de metal contaminante) en los suelos y aguas se 

destaca la fitorremediación. La Brachiaria decumbens posee alta capacidad de 

fitoextracción en suelos de minería de cobre y suelos de viñedo. Sin embargo, 

aún no se ha establecido el comportamiento de esta planta en latosol de 

Cerrado contaminados con cobre, ni la relación entre las concentraciones 

máximas absorbidas y el tiempo de absorción máxima del metal. Siendo así, se 

objetivó evaluar el empleo de B. decumbens como fitorremediadora de cobre 

en latosoles en Ceres - GO. En el presente estudio se analizaron los resultados 

obtenidos en el análisis de los resultados obtenidos en el análisis de los 

resultados obtenidos en el estudio. Cu por kg-1 de suelo) y cinco períodos 

después de la contaminación (30, 45, 60, 90 y 180 días). Se determinó la 

concentración de cobre total y disponible en el suelo, concentración de cobre 

en la raíz y en la parte aérea. La B. decumbens mostró ser una planta 

fitoextractora e hiperacumuladora de cobre en el latosol, principalmente en 

concentraciones de 40 y 80 mg Cu kg-1 solo, a los 90 y 120 días, 

respectivamente. Debido a la alta capacidad de crecimiento de la planta, 
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incluso en suelo con concentraciones elevadas de cobre, se concluye que la B. 

decumbens posee potencial fitorremediador de áreas de Cerrado contaminadas 

con cobre.  

Palabras clave: fitoextración; hiperacumulación; micronutrientes 

 

Abstract: Among the methods of treatment and removal of heavy metals 

(used as a synonym of contaminating metal) in soils and waters stands out 

phytoremediation. Brachiaria decumbens has high phytoextraction capacity in 

copper mining soils and vineyard soils. However, the behavior of this plant in 

copper contaminated Cerrado latosols, nor the relation between the maximum 

absorbed concentrations and the maximum absorption time of the metal, is not 

yet established. Thus, the objective of this study was to evaluate the use of B. 

decumbens as a copper phytoremediate agent in latosols in Ceres - GO. The 

experimental design was a randomized complete block design with four 

replicates, in a 4 x 5 factorial arrangement, with four doses of hydrated copper 

sulphate (CuSO4.5H2O) in soil contamination (0, 20, 40 and 80 mg of Cu per 

kg-1 of soil) and five post-contamination periods (30, 45, 60, 90 and 180 days). 

The concentration of total and available copper in the soil, copper concentration 

in root and shoot was determined. B. decumbens showed to be a 

phytoextractive and hyperaccumulating copper plant in the latosol, mainly at 

concentrations of 40 and 80 mg Cu kg-1 soil at 90 and 120 days, respectively. 

Due to the high growth capacity of the plant, even in soil with high 

concentrations of copper, it is concluded that B. decumbens has a 

phytoremediation potential of Cerrado areas contaminated with copper.  

Keywords: phytoextraction; hyperaccumulation; micronutrient 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

Conclui-se que a B. decumbens é uma planta fitoextratora e 

hiperacumuladora de cobre nos latossolos do Cerrado.  

 Devido a alta capacidade de crescimento mesmo em concentrações 

elevadas de cobre trata-se de uma planta potencial para a fitorremediação de 

áreas de Cerrado com resíduos de cobre. Trata-se de um recurso de baixo 

impacto ambiental e produtor de energia limpa que contribui para a restauração 

de áreas contaminadas. No entanto, mais estudos são necessários para se 

verificar o efeito do capim braquiária com elevados níveis de cobre aos 

animais, principalmente ruminantes. Também sugere-se que seja estabelecida 

as concentrações máximas toleradas pelos animais, de acordo com raças e 

diferentes idades, e associar tais valores ao potencial fitorremediador da 

espécie. Esses estudos são importantes para determinar a sustentabilidade da 

pecuária em áreas com solos com altas concentrações de cobre.   

 Futuros estudos devem ser realizados para estimar o potencial 

fitorremediador desta espécie em relação a outros metais pesados presentes 

em solos do Cerrado. Além disso, ressalta-se a necessidade de identificação e 

prospecção de genes associados a esta capacidade fitoextratora e 

hiperacumuladora para favorecer processos de seleção visando o 

melhoramento da espécie para tal fim. 
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Figura 1– Pesagem e digestão do solo para determinação de micronutrientes 

 

 

Figura 2- Potenciômetro LOGEN LS  

 

Figura 3- Espectofotometro UV/VIS, Marca BEL-Photonice Modelo LGS 53 
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Figura 4– Fotômetro de chama marca Analiser Modelo 910 MS 

 

Figura 5- Espectrofotômetro de absorção atômica GBC modelo SAVANT AA 
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Figura 6- Curva analítica para análise de cálcio. 

 

Figura 7 - Curva analítica para análise de magnésio. 

 

Figura 8– Distribuição de vasos na casa de vegetação 
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Figura 9– Transplante de mudas com 15 dias para os vasos 

 

 

 

 (a) – Coleta de plantas com 30 dias 
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( b) – Coleta de plantas com 45 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( c) – Coleta de plantas com 60 dias  

 

 

  

(d) – Coleta de plantas com 90 dias  
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(e) – Coleta de plantas com 180 dias 
 
Figura 10 - Coleta de plantas com seus respectivos dias. 

 

 

 

    
(a)                                                     (b) 

Figura 11 – Contagem manual de perfihos e folhas 

 

 

 

Figura 12 – Determinação de área foliar. Medidor a laser, marca CID INC, modelo CI-203 
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Figura 13 - Medidor portátil de clorofila, Minolta, Mod. SPAD 502 

 

 
 

   

(a) - Apresentação de raízes das plantas com 30 dias 

 

 

 

   

(b) - Apresentação de raízes de plantas com 45 dias  
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(c) - Apresentação de raízes das plantas com 60 dias           

 

 

 

 

 

(d) - Apresentação de raízes de plantas com 90 dias 
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(e) - Apresentação de raízes de plantas com 180 dias 

Figura 14 - Apresentação de raízes de plantas 

 

 
Figura 15 – Balança semi-analítica SHIMADZU série UX 420H utilizada para pesagem de 

massa aérea e raízes. 
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Figura 16 – Moagem de raízes e parte aérea em moinho de facas tipo Willey 

,  
 

  

Figura 17 – Pesagem de raízes e parte aérea em balança analítica 
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Figura 18 – Digestão nitroperclórica de raízes e parte aérea 

 

 

Figura 19 - Curva analítica para análise de cobre. 
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(a) (b)                                           

 

        
(c)                                                 (d)                                         
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Figura 20 – Curva analítica para determinação de cobre em solo, raízes e parte aérea. 

 


