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RESUMO 
 

FARNEZI. Múcio Mágno de Melo. Produção de fitólitos por gramíneas em solos 
contaminados por metais pesados. 2019. 105p. (Tese – Doutorado em Produção Vegetal) - 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina-MG, 2019. 
 
A toxicidade de metais pesados pode perturbar funções morfológicas, bioquímicas e 

ultraestruturais, além de desequilibrar o estado nutricional das plantas. A oclusão de metais 

pesados em fitólitos (sílica biogênica) produzidos por plantas, especialmente pela família das 

Poaceas, pode desempenhar um importante papel no mecanismo de desintoxicação da planta e 

auxiliar na descontaminação de solos. Este estudo teve como objetivo avaliar o potencial 

fitorremediador de gramíneas a partir da produção de fitólitos e oclusão dos metais pesados 

(Ni, Cd e Pb) nos fitólitos em três solos contaminados. Instalou-se nove experimentos em casa 

de vegetação em delineamento inteiramente casualizado, separados por grandes grupos de 

solos (Neossolo Quartzarênico Órtico, Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico e Latossolo 

Vermelho Distrófico), no esquema fatorial 3 x 4, sendo três espécies de gramíneas 

(Megathyrsus. maximus, Urochloa brizantha e Urochloa decumbens) e quatro concentrações 

de Ni (0; 20; 40 e 120 mg kg-1 de solo), Cd (0; 2; 4 e 12 mg kg-1 de solo) e Pb (0; 45; 90 e 270 

mg kg-1 de solo) com três repetições. As três gramíneas apresentaram potencial para a 

produção de fitólitos e os fitólitos se mostraram promissores na captura dos metais tóxicos 

Ni, Cd e Pb, independente do solo. A produção de fitólitos pelas gramíneas e oclusão dos 

metais Ni, Cd e Pb nos fitólitos pode ser considerado um dos mecanismos de desintoxicação 

dessas plantas quando cultivadas em solos contaminados por metais pesados, além de reduzir 

a biodisponibilidade desses metais no solo. São necessários mais estudos para elucidar a 

influência da dinâmica dos diversos elementos no solo e na planta nos processos de produção 

de fitólitos e oclusão de metais tóxicos nos fitólitos produzidos por gramíneas. 

 

 

Palavras-chave: Recuperação de áreas degradadas. Remediação de solo. Sílica biogênica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
FARNEZI. Múcio Mágno de Melo. Phytoliths production in grasses in soil contaminated 
by heavy metals. 2019. 105p. (Thesis - Doctor in Plant Production) - Universidade Federal 
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina-MG, 2019. 
 
The toxicity of heavy metals can disrupt morphological, biochemical and ultrastructural 

functions, as well as unbalance the nutritional status of plants. Occlusion of heavy metals in 

phytoliths (biogenic silica) produced by plants, and especially by the Poaceae family, can play 

an important role in the detoxification mechanism of the plant and assist in the 

decontamination of soils. This study aimed to evaluate the phytoremediation potential of 

grasses from the production of phytoliths and occlusion of heavy metals (Ni, Cd and Pb) in 

phytoliths under three contaminated soils. Nine experiments were carried out in a completely 

randomized design, separated by soil types (Entisols Quartzipsammentes, Oxisol Xanthic 

Acrudox and Oxisol Rhodic hapludox), in the 3 x 4 factorial scheme, with three species of 

grasses (Megathyrsus maximus , Urochloa brizantha and Urochloa decumbens) and four 

concentrations of Ni (0, 20, 40 and 120 mg kg-1 soil), Cd (0, 2, 4 and 12 mg kg-1 soil) and Pb , 

90 and 270 mg kg-1 soil) with three replicates. The three grasses showed potential for the 

production of phytoliths and the phytoliths showed to be promising in the capture of the toxic 

metals Ni, Cd and Pb, independent of the soil. The production of phytoliths by grasses and 

occlusion of Ni, Cd and Pb metals in phytoliths can be considered one of the mechanisms of 

detoxification of these plants when cultivated under soil contaminated by heavy metals, in 

addition to reducing the bioavailability of these metals in the soil. Further studies are needed 

to elucidate the influence of soil and plant dynamics on the processes of phytolith production 

and occlusion of toxic metals on phytoliths produced by grasses. 

 

Keywords: Recuperation of degradeded áreas. Soil remediation. Biogenic sílica. 
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INTRODUÇÃO GERAL 
 

A contaminação do solo por metais pesados é considerada como uma das principais 

ameaças ao ambiente, conforme identificado na comunicação do solo da União Europeia 

(CEC, 2002; YUSUF et al., 2011). Essa contaminação se origina de fontes naturais por meio 

de dissociação mineral, intemperismo de material parental e deposição atmosférica, bem 

como de fontes antropogênicas relacionadas à mineração, emissões industriais, descarte ou 

vazamento de resíduos industriais, aplicação de lodo de esgoto a solos agrícolas, uso 

inadequado de fertilizantes e pesticidas (BERTON et al., 2006; YUSUF et al., 2011; LIU et 

al., 2013a, ADREES et al., 2015). Os metais pesados com densidade superior a 5,0 g cm-1, 

como cádmio (Cd), chumbo (Pb) e níquel (Ni) encontram-se entre os poluentes mais comuns 

em solos (YUSUF et al., 2011; FAROOQ et al., 2013; ADREES et al., 2015). O Ni, Cu, Fe, 

Mn e Zn têm papel relevante na nutrição de plantas, em pequenas concentrações, enquanto os 

demais, Cd, Pb, Cr, As, Se, Sb, exercem efeitos deletérios sobre vários componentes do 

ecossistema, mesmo em pequenas concentrações (YUSUF et al., 2011; FAROOQ et al., 2013; 

ADREES et al., 2015).  

Devido ao potencial de toxicidade e alta persistência desses metais pesados, solos 

poluídos com tais elementos criam um problema ambiental que ameaça a saúde animal, 

vegetal e humana (NASCIMENTO e XING, 2006; YUSUF et al., 2011; ADREES et al., 

2015; ZARE et al., 2018). Nas plantas, a toxicidade do Cd, Pb e Ni pode perturbar as funções 

morfológicas, bioquímicas e ultraestruturais, além de desequilibrar o estado nutricional das 

mesmas (YUSUF et al., 2011; ADREES et al., 2015; RIZWAN et al., 2016; ZARE et al., 

2018), causando efeitos prejudiciais no crescimento e redução na produtividade e na 

qualidade das culturas (YUSUF et al., 2011; FAROOQ et al., 2013). No entanto, plantas 

hiperacumuladoras são altamente especializadas, capazes de se adaptar em solos com altas 

concentrações de metais pesados (ZEITTOUNI et al., 2007; VERBRUGGEN et al., 2009; 

LUX et al., 2010.YUSUF et al., 2011).  

A fitoextração, que utiliza a capacidade dessas plantas hiperacumuladoras para extrair 

metais pesados do solo, imobilizando-o e consequentemente descontaminando o ambiente (JI 

et al., 2011; BHARGAVA et. al, 2012; LIU et al., 2013b; FERNANDES-HORN et al., 2016) 

é considerada uma tecnologia ecologicamente correta e de baixo custo parar recuperar os 

solos contaminados por metais pesados (JI et al., 2011; LIU et al., 2013). Em geral, as plantas 

sob condições de estresse por metais pesados, adquirirem tolerância devido ao 
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desenvolvimento de mecanismos que as tornam adaptadas a esta condição (RATHEESH 

CHANDRA et al, 2010; SOUZA et al 2011; ADREES et al., 2015).  

Entre os diversos mecanismos, a co-precipitação de silício (Si) com metais pode 

reduzir a toxicidade desses elementos nas plantas (GU et al., 2012; LIU et al. 2013a; MA et 

al., 2015; ADREES et al., 2015). A absorção de ácido silícico Si(OH4), Si (OH) ou HSiO da 

solução do solo pelas raízes das plantas, juntamente com os processos de polimerização do 

ácido silícico, faz com que a sílica amorfa se precipite junto com metais nas células de 

algumas plantas formando os fitólitos, que geralmente são depositados nos locais de 

transpiração das plantas, como parede de célula e no lúmen das plantas (LI et al., 2014; PAN 

et al., 2017; YANG et al., 2018). Os fitólitos são partículas de sílica amorfa, com tamanho 

entre 1 a 250 µm (PARR, 2006; PIPERNO, 2006; SONG et al., 2016), compostos por cerca 

de 72 a 92 % em peso, de silício, e de 6 a 28 % de elementos tóxicos ou não (OLIVA et al., 

2011; ADREES et al., 2015). 

As razões da produção de fitólitos pelas plantas ainda são poucas conhecidas, porém 

sabe-se que o papel dos fitólitos nas plantas é diverso e multifuncional quando as plantas 

sofrem condições adversas (EPSTEIN, 2009; LUZ et al., 2015; YANG et al., 2018). Os 

fitólitos podem aprisionar e neutralizar os íons metálicos nocivos em algumas partes das 

plantas, sugerindo que o complexo Si-metal aumenta a resistência contra o estresse causado 

por esses metais em muitas plantas terrestres, especialmente em espécies das famílias 

Cyperaceae e Poaceae (EPSTEIN, 2009; FERNANDES-HORN et al., 2016; YANG et al., 

2018). Também reduz os metais solúveis no solo, principalmente em áreas contaminadas, e o 

mais importante, sem apresentar risco de contaminação da cadeia trófica, devido a sua 

estabilidade (ZHANG et al., 2008; OLIVA et al, 2011; ADREES et al., 2015; FERNANDES-

HORN et al., 2016).  

Os fitólitos são resistentes à alta temperatura, oxidação, podendo demandar milhares 

de anos para a sua decomposição (PARR, 2006; SONG et al., 2014). A partir das informações 

acima, pode-se concluir que os fitólitos podem ser considerados não só um mecanismo de 

desintoxicação de metais em plantas, mas também um promissor sequestrador de metal 

pesado e descontaminante de áreas (ADREES et al., 2015; LUZ et al., 2015). Contudo, para 

ter maior efetividade nesse processo de descontaminação de áreas com metais pesados, é 

preciso avaliar plantas que além de tolerantes e, ou acumuladoras desses metais, também 

tenham habilidade de produzir fitólitos.  

As gramíneas respondem por mais de 20 % da área terrestre global e desempenham 

um papel crucial na pecuária como planta forrageira (RU et al., 2018) e são em sua maioria, 
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plantas rústicas, de rápido crescimento e grande produção de biomassa, além de tolerar e 

acumular altas concentrações de metais pesados (NUNES FILHO et al., 2015). Além disso, 

são grandes produtoras de fitólitos, cerca 15 % do peso seco das plantas (PARR et al., 2006; 

MALIK et al., 2010; ZHANG et al., 2010; PAN et al., 2017; RU et al., 2018; YANG et al., 

2018). Nesse sentido, as espécies de Poaceae assumem um importante papel na recuperação 

dos solos contaminados, e além de atuar como possíveis plantas fitoextratoras, podem 

contribuir significativamente com o sequestro de metais pesados, principalmente devido ao 

seu fluxo de produção de fitólitos (sílico-fitólitos ou opala-biogênica) extremamente alto 

(OLIVA et al., 2011; FERNANDES, 2016; SONG et al., 2016). 

Portanto, este estudo teve como objetivo avaliar o potencial fitorremediador de 

gramíneas a partir da produção de fitólitos e oclusão dos metais pesados (Ni, Cd e Pb) nos 

fitólitos em três solos contaminados. 
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ARTIGO CIENTÍFICO I 
PRODUÇÃO DE FITÓLITOS EM GRAMÍNEAS EM SOLOS CONTAMINADOS 

POR NÍQUEL 

RESUMO 

O níquel é um elemento necessário, em pequena quantidade, para a nutrição das 

plantas, mas se torna extremamente tóxico para as mesmas em altas concentrações. Os 

fitólitos têm potencial significativo de sequestrar os metais pesados absorvidos pelas plantas, 

agindo como mecanismo de desintoxicação da planta e como ferramenta para ajudar a 

recuperar solos contaminados. Como a espécie, solo e disponibilidade do elemento no solo 

são fatores que podem determinar o conteúdo de fitólitos nas plantas; objetivou-se avaliar o 

potencial fitorremediador de gramíneas a partir da produção de fitólitos e oclusão de Ni nos 

fitólitos em três solos contaminados. Foram instalados três experimentos em casa de 

vegetação em delineamento inteiramente casualizado, separados por grandes grupos de solos 

(Neossolo Quartzarênico Órtico, Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico e Latossolo 

Vermelho Distrófico), no esquema fatorial 3 x 4, sendo três espécies de gramíneas 

(Megathyrsus. maximus, Urochloa brizantha e Urochloa decumbens) e quatro concentrações 

de Ni (0; 20; 40 e 120 mg kg-1 de solo), com três repetições. As gramíneas M. maximus, U. 

brizantha e U. decumbens foram influenciadas pelo aumento das doses de Ni nos solos. No 

geral, doses menores de Ni proporcionaram maior produção de massa seca da parte aérea 

(MSPA), e doses elevadas promoveram a redução da mesma nos solos avaliados. No entanto, 

o M. maximus foi a gramínea mais tolerante ao excesso de Ni, apresentado melhor potencial 

produtivo, aliado ao maior teor de Ni na MSPA e nos fitólitos na dose crítica e na crítica de 

toxidez, mesmo produzindo menores quantidades desses corpos silicosos, o que sugere esta 

espécie como uma planta indicadora para a fitorremediação. Sugere-se que o sequestro de Ni 

o fitólito seja um dos mecanismos de desintoxicação, conferindo tolerância a essas plantas, à 

contaminação de Ni. 

 
Palavras chave: Descontaminação. Fitorremediação. Mecanismos de tolerância. Metal 

pesado. 
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PHYTOLITHS PRODUCTION IN GRASSES IN SOIL CONTAMINATED WITH 
NICKEL 

ABSTRACT 

Nickel is a necessary element in small amounts for plant nutrition, but it becomes extremely 

toxic to plants at high concentrations. Phytoliths have significant potential to sequester the 

heavy metals absorbed by plants in the long term, acting as a detoxification mechanism for 

the plant and as a tool to help recover contaminated soils. As the species and availability of 

the element in the soil are factors that can determine the content of phytoliths in plants; the 

phytoremediate potential of grasses from the production of phytoliths and Ni occlusion in 

phytoliths in three contaminated soils was evaluated. Three experiments were arranged in a 

completely randomized design, separated by soil types (Entisols Quartzipsammentes, Oxisol 

Xanthic Acrudox and Oxisol Rhodic hapludox), in the 3 x 4 factorial scheme, with three grass 

species (Megathyrsus maximus, Urochloa brizantha and Urochloa decumbens) and four 

concentrations of Ni (0, 20, 40 and 120 mg kg-1 of soil), with three replicates. The grasses M. 

maximus, U. brizantha and U. decumbens were influenced by the increase of Ni doses in the 

soils. In general, lower doses of Ni provided higher dry shoot biomass yield (MSPA), while 

high doses reduced the MSPA. M. maximus was the most tolerant of excess Ni, presented 

better productive potential, coupled with higher Ni content in MSPA and in phytoliths at the 

critical dose and toxicity critical, even producing smaller amounts of these siliceous bodies, 

which suggests this species as an indicator plant for phytoremediation. Ni sequestration in 

phytolith may be one of the mechanisms of detoxification of these plants to Ni contamination. 

 

Keywords: Decontamination. Phytoremediation. Tolerance mechanisms. Heavy metal. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Devido às diversas atividades antropogênicas tais como exploração de minérios, 

indústria metalúrgica, irrigação com águas poluídas, uso indiscriminado de corretivos e 

fertilizantes, a contaminação por metais pesados no solo torna-se cada vez mais grave e 

frequente (BERTON et al., 2006; YUSUF et al., 2011; LIU et al., 2013a; 2013b; ADREES et 

al., 2015). Os metais pesados também ocorrem naturalmente nos solos e alguns deles têm 

papel relevante na nutrição de plantas, enquanto outros exercem efeitos deletérios sobre vários 

componentes do ecossistema (ADREES et al., 2015).  

O níquel (Ni) é um elemento necessário, em pequena quantidade, para o crescimento e 

desenvolvimento normal das plantas, mas é extremamente tóxico para as mesmas em altas 

concentrações, e encontra-se entre os metais pesados mais comuns em solos (BROWN et al., 

1987; BERTON et al., 2006; YUSUF et al., 2011; MARSCHNER, 2012). Estima-se que, em 

todo o mundo, anualmente são adicionadas cerca de 106 mil a 544 mil toneladas de Ni nos 

solos (BERTON et al., 2006), atingindo uma concentração de até 26.000 mg kg-1 em solos 

poluídos, ou seja, 20 a 30 vezes superior ao encontrado em áreas não poluídas, tornando um 

problema mundial e ameaça para a agricultura sustentável nas últimas décadas (ALLOWAY, 

1995; YUSUF et al., 2011). No Brasil, a liberação de rejeitos pela mineração de níquel tem 

sido uma das principais formas de contaminação do solo e da água com esse elemento 

(MUNIZ e OLIVEIRA-FILHO, 2008). 

Diversos estudos explanam os danos causados pela toxicidade do Ni nas plantas, como 

alteração na absorção de água e nutrientes, redução na captação de CO2, aumento na geração 

de espécies de oxigênio reativa que causam estresse oxidativo nas células vegetais, redução 

nas atividades enzimáticas, bem como no metabolismo do nitrogênio (GAJEWSKA et al. 

2009; SEREGIN e KOZHEVNIKOVA, 2006; ALI et al., 2009, SOUZA, 2014). Todos eles 

alteram os processos fisiológicos, culminando, em última análise, na redução do crescimento, 

produção e qualidade das plantas (RAHMAN et al., 2005; GAJEWSKA et al. 2006). O Ni 

também pode ser altamente tóxico para os seres humanos, pois tem a possibilidade de 

transferência para a cadeia alimentar, por meio das próprias plantas, ou pela contaminação das 

águas de superfície e subsuperfície (DUARTE e PASQUAL, 2000; FIGUEIREDO et al., 

2010; SOUZA et al, 2011; ADREES et al., 2015). 

Os estudos atuais com Ni ainda não fornecem informações suficientes a respeito da 

dose capaz de causar efeitos nocivos às plantas. Alguns consideram que a dose crítica de 

toxidez (DCT) de Ni em solução ou no solo é aquela que reduz a produção de massa seca total 
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em 10 % em relação à testemunha (sem Ni) (BECKETT e DAVIS, 1977; Souza, 2014). Em 

geral, concentrações de 8 mg kg-1 de Ni podem ocasionar toxicidade em muitas espécies, 

diminuindo a produção de massa seca em 10 % (MCNICOLS e BECKETT, 1985). O mesmo 

acontece em várias cultivares quando se aplica dose de 20 mg L-1 de Ni (TAIZ e ZEIGER, 

2009). No entanto, a concentração de 0,82 mg L-1 de Ni foi suficiente para reduzir o 

crescimento Urocloa decumbens e Chloris gayana em 50 % em relação ao controle (SOUZA, 

2014). Respostas similares de ambas as plantas à atividade do Ni2+ também foi observada por 

Kopittke et al. (2008). Outros estudos afirmam que apenas concentrações de Ni maiores que 

25 mg kg-1 na massa seca levam à toxicidade de tal elemento em espécies não acumuladoras 

(MALAVOLTA e MORAES, 2007; LÓPEZ e MAGNITSKI, 2011).  

Por outro lado, as plantas hiperacumuladoras são altamente especializadas, sendo 

capazes de se desenvolver em ambientes com altas concentrações de Ni, acumulando mais de 

1.000 mg kg-1 na massa seca sem mostrar redução significativa no crescimento (ZEITTOUNI 

et al., 2007; YUSUF et al., 2011). Esta capacidade de acumular Ni as torna promissoras para 

uso na fitorremediação, visto que essas plantas têm a capacidade de extrair metais pesados do 

solo, imobilizando-o, com consequente descontaminação e restauração do ambiente (JI et al., 

2011; BHARGAVA et. al, 2012; LIU et al., 2013b; FERNANDES-HORN et al., 2016). Além 

disso, plantas sob condições de estresse por metais pesados, adquirirem tolerância devido ao 

desenvolvimento de mecanismos que as tornam adaptadas a esta condição (RATHEESH 

CHANDRA et al, 2010; SOUZA et al 2011; ADREES et al., 2015). Nos últimos anos, a 

fitorremediação, tem se mostrado uma técnica promissora na restauração de ambientes 

contaminados por metais pesados e recebido maior atenção (LIU et al., 2013a; SILVA et al., 

2015). 

Algumas espécies de gramíneas apresentam potencial para uso na fitorremediação, 

pois apresentam características desejáveis para a fitoextração, como alta taxa de crescimento e 

produção de biomassa, sistema radicular abundante e capacidade de tolerar e acumular o 

metal tóxico (NUNES FILHO et al., 2015). Além disso, são grandes produtoras de fitólitos 

(PAN et al., 2017; RU et al., 2018; YANG et al., 2018).  

Fitólitos são biomineralizações de sílica ou cálcio que se precipitam nas células ou 

entre as células de tecido de plantas (PIPERNO, 1988; 2006; COE et al., 2014). A deposição 

de fitólitos confere às plantas uma série de benefícios e vantagens, promovendo, por exemplo, 

o suporte mecânico para as células, proteção da planta contra herbívoros e ataque de fungos 

patogênicos (COE et al., 2014; LUZ et al., 2015; YANG et al., 2018). Ainda, os fitólitos 

podem aprisionar e neutralizar os íons metálicos nocivos em algumas partes das plantas, 



24 
 

 

sugerindo que o complexo Si-metal aumenta a resistência contra o estresse causado por esses 

metais em muitas plantas terrestres, especialmente em espécies das famílias Cyperaceae e 

Poaceae (EPSTEIN, 2009; FERNANDES-HORN et al., 2016; YANG et al., 2018). Assim, as 

plantas produtoras de fitólitos, assumem um importante papel na recuperação dos solos 

contaminados por metais pesados, principalmente devido a estabilidade dessas 

biomeilneralizações, que, podem demandar milhares de anos para a sua decomposição 

(PARR, 2006; ZHANG et al. 2008; OLIVA et al. 2011; SONG et al., 2014; 2016). 

 A produção relativa de fitólitos em plantas não está totalmente elucidada, porém, 

sabe-se que está relacionada às condições climáticas, à natureza do solo, quantidade e 

disponibilidade de elementos no solo, principalmente de silício, à idade da planta, taxa de 

evapotranspiração, e o mais significativo, à taxonomia da planta (BUJÁN, 2013; KATZ et al., 

2013; COE et al., 2014; LI et al., 2014; DEY et al., 2015; ADRESS et al., 2015; SONG et al., 

2016). 

Para os ecossistemas de gramíneas, enquanto os fitólitos com oclusão de carbono 

(fitólito-C) estão sendo bem estudados (SONG et al., 2012; 2016; QI et al., 2017; PAN et al., 

2017; RU et al., 2018) a produção de fitólitos com oclusão de Ni, e os fluxos de produção 

desses componentes da planta em diferentes solos contaminados, bem como as suas relações 

com a tolerância das plantas, não são bem conhecidos, especialmente em áreas degradadas do 

Brasil.  

Diante do exposto, este estudo objetivou avaliar o potencial fitorremediador de 

gramíneas a partir da produção de fitólitos e oclusão de Ni nos fitólitos em três solos 

contaminados. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1 Condições experimentais 

 
Os experimentos foram conduzidos em casa de vegetação do Departamento de 

Agronomia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, em 

Diamantina MG (18º 14' S, 43º 36' W, 1.400 m), entre outubro de 2016 a março de 2017. 

Foram instalados três experimentos no delineamento inteiramente casualizado, no esquema de 

fatorial 3 x 4, sendo três espécies de gramíneas (Urochloa decumbens (Stapf) R.D. Webster 

cv. Basilisk; Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.) R.D. Webster cv. Marandu e 

Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs cv. Mombaça) e quatro doses de 
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Ni (0, 20, 40 e 120 mg kg-1 de solo), com três repetições, sendo instalados em grandes grupos 

de solo. 

Os solos foram classificados como Neossolo Quartzarênico Órtico (RQo), Latossolo 

Vermelho-Amarelo Distrófico (LVAd) e Latossolo Vermelho Distrófico (LVd), conforme o 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos - SBCS (EMBRAPA, 2018), e coletados na 

camada superficial de 0 a 0,20 m, em áreas de ambientes naturais no município de 

Diamantina. Amostras de solos foram coletadas para a realização das análises químicas: pH 

(água), teor de fósforo (P), teor de potássio (K), teor de cálcio (Ca), teor de magnésio (Mg), 

teor de alumínio (Al), capacidade de traca de cátions à pH 7 (T), saturação por Al (m), 

saturação por bases (V) e carbono organico (CO) (SILVA, 2009) e físicas: porcentagem de 

areia, silte e argila (TEIXEIRA et al., 2017) (TAB. 1). As determinações dos teores de Ni, Cd 

e Pb foram pelo método da USEPA 3052, com digestão em forno de micro-ondas com 

H2O2+HNO3+HF, e adição de H3BO3 (USEPA, 2007) (TAB. 1). O teor de Si foi determinado 

por fluorescência de raio X (TAB. 1). Os teores de Fe pouco cristalinos (Feo) foram 

quantificados pelo método do oxalato ácido de amônio e de óxidos de Fe livres (Fed) pelo 

método do ditionito-citrato-bicarbonato (TEIXEIRA et al., 2017) (TAB. 1). 

Tabela 1 - Atributos químicos e físicos dos solos antes da implantação dos experimentos. 
Atributo Unidade RQo LVAd LVd 
pH água - 4,7 4,6 4,3 
P mg kg-1 20,0 6,3 2,1 
K mmolc kg-1 0,4 1,0 2,0 
Ca mmolc kg-1 7,0 19,0 20,0 
Mg mmolc kg-1 3,0 10,0 7,0 
Al mmolc kg-1 19,0 8,0 4,0 
T mmolc kg-1 75,0 92,0 90,0 
m % 64,0 21,0 13,0 
V % 14,0 33,0 33,0 
CO g kg-1 0,8 1,7 1,6 
Ni(1) mg kg-1 0,0 0,0 0,0 
Cd(1) mg kg-1 0,0 0,0 0,0 
Pb(1) mg kg-1 0,0 0,0 0,0 
Si(2) g kg-1 557,7 330,2 118,8 
Feo (Amorfo) % Fe2O3 0,07 0,41 0,23 
Fed (DBC) %Fe2O3 1,56 7,10 8,66 
Feo/Fed    ---- 0,04 0,06 0,03 
Areia g kg-1 830 580 310 
Silte g kg-1 110 70 180 
Argila g kg-1 60 350 510 
pH água: Relação solo:água 1:2,5. P e K: extrator Mehlich-1. Ca, Mg e Al: extrator KCl 1 mol L-1. T: Capacidade 
de troca de cátions a pH 7,0. m: saturação de alumínio. V: Saturação por bases. CO: Carbono orgânico pelo 
método Walkey-Black. Areia, silte e argila: Método da pipeta. (1)USEPA 3052. (2)Fluorescência de raio X (FRX). 
RQo: Neossolo Quartzarênico Órtico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico. LVd: Latossolo 
Vermelho Distrófico. 
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Os solos foram previamente corrigidos com calcário dolomítico visando atingir 45 % 

de saturação por bases (ALVAREZ e RIBEIRO, 1999) e permaneceram incubados por 30 

dias em condição de umidade equivalente a 60 % do volume total de poros (VTP). A umidade 

de 60 % do VTP foi controlada por pesagem diária e mantida durante todo o período 

experimental (FREIRE et al., 1980). A adubação básica foi realizada conforme Malavolta 

(1980), sendo os nutrientes aplicados na forma de reagentes puros para análise e misturados 

totalmente ao solo. As doses aplicadas consistiram de: 100 mg de N (NH4H2PO4, (NH4)2SO4); 

150 mg de K (KCl); 50 mg de S ((NH4)2SO4); 1 mg de B (H3BO3), 1,5 mg de Cu (CuCl2), 5,0 

mg de Fe (FeSO4.7H2O-EDTA), 4,0 mg de Mn (MnCl2.H2O) e 4 mg de Zn (ZnCl2) por kg de 

solo. A adubação fosfatada foi estipulada com base na capacidade máxima de adsorção de 

fósforo de cada solo (TAB. 1), estimada a partir dos dados da segunda região da isoterma de 

Langmuir (SPARKS, 1995). Assim, a dose de P aplicada foi de 200 mg kg-1 para RQo, de 350 

mg kg-1 para LVAd e 450 mg kg-1 para LVd, seguido de incubação em sacos plásticos por 15 

dias. 

Ao fim do período de incubação, os solos foram transferidos para vasos de polietileno 

com capacidade de 4kg. Em seguida, as doses de Ni (0, 20, 40 e 120 mg kg-1) foram aplicadas 

nos solos (RQo, LVAd e LVd) na forma de cloreto de níquel (NiCl2) puro para análise, com 

incubação dos solos por 15 dias. As doses de Ni aplicadas foram baseadas nos valores de 

prevenção para intervenção agrícola conforme indicado pela Companhia Ambiental do Estado 

de São Paulo - CETESB (AMBIENTAL, 2005). 

Após a incubação com as doses de Ni, realizou-se o plantio das gramíneas, em 

semeadura direta, duas sementes por vaso. A umidade do solo foi mantida em torno de 60 % 

do volume total de poros (VTP), aferida diariamente através de pesagem, completando-se o 

peso com água deionizada. Após sete dias da germinação, realizou-se desbaste permanecendo 

uma planta por vaso. Durante o período experimental, de 120 dias, foram realizadas quatro 

adubações de cobertura com 30 mg de N por kg de solo, utilizando-se uréia. 

 

2.2 Avaliações do material vegetal e dos fitólitos  
 

Após 120 dias da emergência das gramíneas, foi coletada toda a parte aérea das 

plantas, e posteriormente, o material foi acondicionado em sacos de papel e seco em estufa 

com circulação de ar forçada, à temperatura de 65 ºC, até a obtenção de peso constante. 

Após secagem, o material foi pesado, em balança analítica, obtendo o peso de massa 

seca da parte aérea. Após, foi moído e submetido à análise química para determinação dos 
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teores de Ni por espectrometria de absorção atômica de forno de grafite (Perkin–Elmer 

Analyst 800), de acordo coma metodologia descrita por Malavolta et al. (1997). O controle de 

qualidade da análise de Ni foi verificado utilizando material de referência certificado (NIST 

SRM 1573a Folha de tomate). 

Os fitólitos da parte aérea das gramíneas foram extraídos de acordo com a metodologia 

adaptada de Parr et al. (2001). Para determinar o teor de fitólitos foram pesados 10 g de massa 

seca da parte aérea moída e colocadas em cadinho de porcelana e calcinado a 600 ºC em 

mufla por um período de 6 horas. As cinzas foram transferidas para tubos de falcon para 

remoção dos carbonatos com a aplicação de 2,5 mL HCl 1 mol L-1. As cinzas foram 

removidas utilizando 2,5 mL de água oxigenada (H2O2, 30vol.). O resíduo foi lavado com 

água destilada e centrifugado a 300 rad s-1 durante 5 min, o sobrenadante foi descartado. Este 

procedimento foi repetido cinco vezes. O resíduo (sílico-fitólito) foi seco a 105 ºC em estufa, 

até peso constante. A quantificação foi realizada por gravimetria clássica em balança analítica 

de 0,00001 g de precisão. Os fitólitos foram expressos em mg kg-1 do peso seco da massa seca 

inicial. 

A análise elementar do Ni nos fitólitos (Fitólito-Ni) foi determinada pelas 

metodologias adaptadas de Fernandes (2016) e pelo método EPA-3052 (USEPA, 2007), onde 

a digestão foi realizada em forno de micro-ondas (CEM modelo MarsXpress) com mistura de 

2 mL de HCl (37 % GL), 3 mL de HNO3 (65 % GL) e 5 mL de HF (38 % GL) concentrados e 

de pureza analítica, para a quebra das ligações entre o silício e o Ni. A solução de ácidos foi 

adicionada ao resíduo de extração do fitólito (massa de silico-fitólito obtida no processo de 

extração anterior) no tubo de falcon para posterior transferência para os tubos de teflon do 

micro-ondas. A neutralização do HF foi realizada com 2,25 g de H3BO3 (95 %) utilizando o 

micro-ondas. Após, adicionou-se água destilada até o volume de 50 mL para compor o extrato 

final. O teor de Ni ocluso no fitólito (Ni-fitólito) foi determinado por espectrometria de 

absorção atômica de forno de grafite (Perkin–Elmer Analyst 800). 

 

2.3 Análise dos dados 
 

Os dados obtidos, produção de MSPA e de fitólitos, teor de Ni na MSPA e nos 

fitólitos, foram submetidos à análise de variância para gramíneas nos diferentes solos e, 

estudos de regressão em função das doses de Ni aplicadas nos solos. As equações de 

regressão foram ajustadas para produção da massa seca da parte aérea (MSPA) das gramíneas, 

produção de fitólitos na MSPA, teor de Ni na MSPA e no fitólito, em função das doses de Ni 
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aplicadas nos solos. A partir das equações obtidas, estimaram-se a dose crítica (DC) que 

proporcionou 90 % da produção de massa seca da parte aérea das gramíneas, e a dose crítica 

de toxidez (DCT) de Ni que proporcionou redução de 10 % da produção de massa seca (Davis 

et al., 1978). 

As produções da MSPA e de fitólitos e o teor de Ni na MSPA e nos fitólitos das 

gramíneas foram estimados substituindo-se a DC e a DCT nas equações que relacionam as 

doses de Ni com essas variáveis. 

 

3 RESULTADOS  
 
3.1 Efeitos do níquel na produção de biomassa e de fitólitos 
 

A MSPA das gramíneas foi influenciada pelas doses crescentes de Ni aplicadas aos 

solos (p < 0,01). Verificou-se aumento da MSPA nas doses iniciais de Ni no solo e posterior 

redução com a elevação dessas doses (FIG. 1), para cada experimento avaliado, ou seja, nos 

diferentes solos, sendo a redução mais acentuada no RQo (FIG. 1).  

Nos solos RQo e LVAd, a produção da MSPA das gramíneas, correspondente a dose 

crítica (DC), apresentou comportamento distinto quanto a exigência de Ni. A ordem 

decrescente de exigência de Ni foi M. maximus, U. brizantha seguida da U. decumbens. No 

entanto, no LVd não foram observadas diferenças quanto a exigência de Ni na DC pelas 

gramíneas avaliadas (FIG. 1). Para a dose crítica de toxidez (DCT), a ordem decrescente de 

tolerância ao Ni, no RQo, foi U. decumbens, U. brizantha, seguidas da M. maximus. No 

LVAd foi M. maximus e U. brizantha seguida da U. decumbens e no LVd, foi a U. 

decumbens, M. maximus seguida da U. brizantha (FIG. 1). 

Em geral, a maior redução da produção da MSPA, em média, foi nas gramíneas no 

RQo (43 %), seguido do LVd (18 %) e LVAd (14 %) (FIG. 1). As três gramíneas 

apresentaram produção de fitólitos, independente do solo e espécie (FIG. 2). A produção de 

fitólitos na MSPA das gramíneas foi influenciada pelas doses crescentes de Ni aplicadas ao 

solo (p < 0,01). Houve menor produção de fitólitos pelas gramíneas nas menores doses de Ni 

no solo e posterior aumento com a elevação dessas doses, em todos os solos avaliados (FIG. 

2). A U. decumbens foi a espécie que apresentou maior produção de fitólitos no RQo, porém 

nos demais solos foi a U. brizantha. A maior produção de fitólitos foi observada nas 

gramíneas no RQo (FIG. 2). 
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Figura 1 - Produção de massa seca da parte aérea (MSPA) de gramíneas num período de 120 

dias após emergência em função das doses de Ni aplicadas em três tipos de solo. 
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Urochloa brizantha cv. ‘Marandu’

Megathyrsus maximus cv. ‘Mombaça’

y = 9,7 + 1,1648x0,5 - 0,1161x
(F = 160,3(p<0,01), R2 = 0,97)
DC = 3 mg kg-1

DCT = 69 mg kg-1

y = 8,6 + 2,3885x0,5 - 0,2121x
(F = 25,1(p<0,05), R2 = 0,84)
DC = 9 mg kg-1

DCT = 69 mg kg-1

^

^

y = 8,2 + 2,9958x0,5 - 0,2648x
(F = 110,2(p<0,01), R2 = 0,96)
DC = 10 mg kg-1

DCT = 67 mg kg-1

^

y = 14,9 + 0,4809x0,5 - 0,0525x
(F = 223,8(p<0,01), R2 = 0,99)
DC = 2 mg kg-1

DCT = 63 mg kg-1

^

y = 12,5 + 1,3253x0,5 - 0,1022x
(F = 178,1(p<0,01), R2 = 0,99)
DC = 6 mg kg-1

DCT = 111 mg kg-1

^

y = 14,6 + 1,5225x0,5 - 0,1102x
(F = 26,2(p<0,05), R2 = 0,85)
DC = 7 mg kg-1

DCT = 124 mg kg-1

y = 14,1 + 0,6309x0,5 - 0,0635x
(F = 60,3(p<0,05), R2 = 0,92)
DC = 1 mg kg-1

DCT = 100 mg kg-1

^

y = 14,2 + 0,9776x0,5 - 0,0939x2

(F = 126,1(p<0,01), R2 = 0,98)
DC = 1 mg kg-1

DCT = 89 mg kg-1

^

y = 17,1 + 0,9239x0,5 - 0,0911x
(F = 17,6(p<0,05), R2 = 0,80)
DC = 1 mg kg-1

DCT = 95 mg kg-1

^ ^

 

RQo: Neossolo Quartzarênico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico. LVd: Latossolo Vermelho 
Distrófico. Dose crítica (DC) e de toxidez (DCT). 
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Figura 2 - Produção de fitólitos na parte aérea de três gramíneas num período de 120 dias 

após emergência em função das doses de Ni em três tipos de solo. 

 

0 20 40 120
0

5000

10000

15000

20000

0 20 40 120

Te
or

 d
e 

fit
ól

ito
s (

m
g 

kg
-1

)

0

5000

10000

15000

20000
RQo

0 20 40 120
0

5000

10000

15000

20000

0 20 40 120
0

5000

10000

15000

20000
LVAd LVd

0 20 40 120

Te
or

 d
e 

fít
ól

ito
s (

m
g 

kg
-1

)

0

5000

10000

15000

20000

0 20 40 120
0

5000

10000

15000

20000

0 20 40 120

Te
or

 d
e 

fit
ól

ito
s (

m
g 

kg
-1

)

0

5000

10000

15000

20000

Doses de Ni no solo (mg kg-1)

0 20 40 120
0

5000

10000

15000

20000

0 20 40 120
0

5000

10000

15000

20000

RQo LVAd LVd

RQo LVAd LVd

Urochloa decumbens cv. ‘Basilisk’

Urochloa brizantha cv. ‘Marandu’

Megathyrsus maximus cv. ‘Mombaça’

y = 11732 - 1953x0,5 + 234x
(F = 198,5(p<0,01)**, R2 = 0,99)

y = 12002 - 1641x0,5 + 161x
(F = 42,0(p<0,05), R2 = 0,90)
^

^

y = 11927 - 1754x0,5 + 169x
(F = 21,8(p<0,05), R2 = 0,83)
^

y = 12001 - 1463x0,5 + 153x
(F = 44,1(p<0,05), R2 = 0,91)
^

y = 12219 - 1259x0,5 + 141x
(F = 68,8(p<0,05), R2 = 0,94)
^

y = 10175 - 988x0,5 + 114x
(F = 135,3(p<0,01), R2 = 0,97)

y = 10284 - 883x0,5 + 92x
(F = 96,7(p<0,01), R2 = 0,96)
^

y = 10751 - 1002x0,5 + 106x
(F = 93,5(p<0,01), R2 = 0,95)
^

y = 8955 - 854x0,5 + 93x
(F = 285,7(p<0,01), R2 = 0,99)

^ ^

 
RQo: Neossolo Quartzarênico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico. LVd: Latossolo Vermelho 

Distrófico. 

 

3.2 Concentração de níquel na massa seca da parte aérea e no fitólito 
 

O aumento das doses de Ni, nos três solos, resultou em maiores concentrações desse 

elemento na MSPA das gramíneas avaliadas. O M. maximus foi a espécie que apresentou os 

maiores teores de Ni na MSPA (coeficiente da equação ajustada) em relação as demais 

gramíneas, em todos os solos (FIG. 3). 
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Figura 3 - Teor de Ni na massa seca da parte aérea (MSPA) de três gramíneas num período 

de 120 dias após emergência em função das doses de Ni em três tipos de solo. 
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y = 0,3317x
(F = 203,8(p<0,01), R2 = 0,94)

y = 0,2669x
(F = 268,1(p<0,01), R2 = 0,96)
^

^

y = 0,3646x
(F = 234,1(p<0,01), R2 = 0,95)
^

y = 0,0463x
(F = 517,2(p<0,01), R2 = 0,99)
^

y = 0,0381x
(F = 268,8(p<0,01), R2 = 0,96)
^

y = 0,0567x
(F = 881,2(p<0,01), R2 = 0,99)

y = 0,0433x
(F = 190,7(p<0,01), R2 = 0,99)
^

y = 0,0328x
(F = 168,7(p<0,01), R2 = 0,92)
^

y = 0,0473x
(F = 696,8(p<0,01), R2 = 0,99)

^ ^

 

RQo: Neossolo Quartzarênico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico. LVd: Latossolo Vermelho 
Distrófico. 
 

Independente do solo, os fitólitos produzidos pelas gramíneas foram capazes de 

capturar o metal Ni (FIG. 2 e 4). Os teores de Ni no fitólito (Ni-Fitólito) apresentaram a 

mesma tendência do teor de Ni na MSPA (FIG. 3), ou seja, aumentaram linearmente com as 

doses crescentes de Ni, nos três solos (FIG. 4). 
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O maior teor de Ni nos fitólitos foi observado nas gramíneas no RQo (maior 

coeficiente da equação). O M. maximus foi a espécie que apresentou a maior oclusão de Ni 

nos fitólitos (FIG. 4). 

Figura 4 - Teor de Ni no fitólito produzido na parte aérea de três gramíneas num período de 

120 dias após emergência em função das doses de Ni em três tipos de solo. 
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(F = 275,3(p<0,01), R2 = 0,98)

y = 0,0168x
(F = 689,4(p<0,01), R2 = 0,99)
^

^
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(F = 291,3(p<0,01), R2 = 0,92)
^

y = 0,1063x0,3

(F = 476,6(p<0,01), R2 = 0,99)
^

y = 0,0828x0,3

(F = 689,8(p<0,01), R2 = 0,99)
^
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(F =182,9(p<0,01), R2 = 0,93)
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^
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^
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(F = 802,1(p<0,01), R2 = 0,99)
^ ^

 

RQo: Neossolo Quartzarênico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico. LVd: Latossolo Vermelho 
Distrófico. 
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3.3 Impacto da dose crítica (DC) e de toxidez (DCT) de níquel, na biomassa, produção e 
composição elementar dos fitólitos das gramíneas 

 
Na DC, que é a dose de Ni referente a produção de 90 % da MSPA, os teores de 

fitólitos, de Ni-MSPA e Ni-fitólito foram inferiores aos valores correspondentes à DCT, dose 

de Ni referente a redução de 10 % da MSPA após o ponto de máximo, para as mesmas 

variáveis, em todas as gramíneas nos diferentes solos (TAB. 2). O M. maximus, em geral, foi 

a gramínea que apresentou a maior produção de MSPA, menor produção de fitólitos, maior 

teor de Ni-MSPA e no fitólito (Ni-fitólito) nos três solos tanto na DC quanto na DCT. No 

RQo as gramíneas apresentaram maior tolerância ao metal pesado (> DCT) e maior sequestro 

de Ni no fitólito. 
Tabela 2 - Massa seca (MSPA), Teor de fitólitos (T fit), de Ni na parte aérea (Ni-MSPA) e 

oclusão de Ni no fitólito (Ni-fit) correspondente a dose crítica (DC) e de toxidez 

(DCT) de Ni aplicadas nos três solos num período de 120 dias após emergência 

das gramíneas. 

Solo1/ Gram2/. MSPA  T fit  Ni-MSPA  Ni-fit 
  DC DCT  DC DCT  DC DCT  DC DCT 
  g vaso-1  ............................ mg kg-1 .............................. 
 U.dec. 11,37 11,36  9051 11655  1,0 22,9  0,05 1,12 

RQo U. briz. 13,86 13,81  8528 9480  2,4 18,6  0,15 1,16 
 M. max. 15,03 14,98  8070 8893  3,6 24,4  0,15 0,97 
             
 U.dec. 15,48 15,41  10238 11028  0,1 2,9  0,13 0,37 

LVAd U. briz. 15,13 15,12  9981 11606  0,2 4,2  0,14 0,34 
 M. max. 17,89 17,86  8359 13309  0,4 7,0  0,30 0,72 
             
 U.dec. 14,67 14,06  9493 10654  0,1 4,3  0,09 0,38 

LVd U. briz. 15,08 15,07  9855 10732  0,1 2,9  0,12 0,48 
 M. max. 17,93 17,45  8194 9466  0,1 4,5  0,11 0,43 

1/RQo: Neossolo Quartzarênico Órtico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico. LVd: Latossolo 
Vermelho Distrófico. 2/Gram: Gramíneas; U. dec.: Urochloa decumbens; U. briz.: Urochloa brizantha; M. max.: 
Megathyrsus maximus. 
 

4 DISCUSSÃO 
 

4.1 Efeitos do níquel na produção de biomassa e de fitólitos 

 
O presente estudo demosntrou que o suprimento de Ni em baixas doses eleva as 

produções da MSPA das gramíneas, enquanto maiores doses reduzem a MSPA (FIG. 1). 

Resultados semelhantes foram observados em cultivos de plantas com aplicação de Ni 
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(PARIDA et al., 2003; GAJEWSKA e SKŁODOWSKA, 2008; SILVA et al., 2017a). Estes 

resultados comprovam a essencialidade do Ni como micronutriente, ou seja, em pequenas 

concentrações o Ni tem efeito significativo na produção de massa seca, e em altas 

concentrações tem efeito de toxicidade às plantas, refletindo em menor produção (BROWN et 

al., 1987; RAHMAN et al., 2005; SEREGIN e KOZHEVNIKOVA, 2006; ALI et al., 2009; 

GAJEWSKA et al., 2009; YUSUF et al., 2011; MARSCHNER, 2012; BOER et al., 2014; 

MUSTAFIZ et al., 2014; DESGUIN et al., 2015; SILVA et al., 2017a). 

Dentre as espécies estudadas, o M. maximus foi a espécie mais responsiva (> DC) 

(FIG. 1) ao Ni, principalmente em solos arenosos, ou seja, necessita de maior quantidade 

deste elemento para alcançar a produção de 90 % da massa seca, quando comparado com as 

gramíneas U. brizantha e U. decumbens (FIG. 1). O comportamento semelhante destas 

últimas gramíneas é devido ao fato de pertencerem ao mesmo gênero (PIVELLO, 2011). 

Estudos apontam que o M. maximus apresenta elevado potencial produtivo em relação ao 

genero Urochloa, sendo mais responsiva a fertilização do solo (CECATO et al., 2008; 

EUCLIDES et al., 2008; CUNHA et al., 2010; MESQUISTA et al., 2010; OLIVEIRA et al., 

2012; ROMA et al., 2012; FARIA et al., 2015; BRANDÃO et al., 2017; MELO et al., 2018). 

Apesar de M. maximus ser mais responsiva, como observado nos solos RQo e LVAd, 

no LVd esta espécie apresentou a mesma dose crítica de Ni das demais gramíneas (FIG. 1). 

Isto sugere que além da espécie, a texuta e mineralogia do solo podem ter influenciado na 

disponibilidade de Ni e consequentemente a absorção desse elemento pela planta. A absorção 

de Ni pelas plantas depende do metabolismo e da espécie vegetal, da forma de Ni e 

concentração no solo, da presença de outros metais, da composição da matéria orgânica e da 

acidez do solo (CHEN et al, 2009; YUSUF et al., 2011). 

A dose crítica de toxidez (DCT) reflete o grau de tolerância ou suscetibilidade da 

planta à dose de Ni a qual pode reduzir em 10 % a produção de massa seca da parte aérea 

(BECKETT e DAVIs, 1977; SOUZA, 2014). A maior tolerância (>DCT) das espécies U. 

decumbens e U. brizantha em relação ao M. maximus, observada no RQo (FIG. 1), demonstra 

a rusticidade das gramíneas do gênero Urochloa (PIVELLO et al, 1999; PIVELLO, 2011). A 

U. decumbens evidenciou-se também mais tolerante às doses de Ni no solo LVd (FIG. 1), 

confirmando a rusticidade e a grande capacidade de adaptação desta espécie em diferentes 

ambientes (CRISPIM e BRANCO, 2002; PIVELLO, 2011). No LVAd, M. maximus 

demonstrou ser a espécie mais tolerante às doses excessivas de Ni (FIG. 1). Isto 

provavelmente se deve além das características da espécie, aos atributos físico-hídricos, 

químicos e mineralógicos deste solo. Solos de textura média ou argilosa contém frações 
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equilibradas entre os tipos de partículas, o que lhes conferem boa agregação, drenagem e 

melhor capacidade no manejo da fertilização, permitindo uso de fertilizantes em doses 

maiores por vez sem perdas, conferindo maior duração nos efeitos das adubações 

(CENTENO, et al., 2017).  

A maior redução da produção da massa seca da parte aérea das gramíneas, em média, 

no RQo (43%) (FIG. 1), provavelmente é devido a maior disponibilidade do metal Ni neste 

solo, o que causou maior fitotoxidade das plantas. A disponibilidade dos íons metálicos na 

solução do solo depende de uma série de fatores, tais como pH, CTC, teor de matéria 

orgânica, temperatura, textura e composição mineralógica do solo e competição por outros 

íons pelos sítios de adsorção (HOODA; ALLOWAY, 1996). Os menores CTC, teores de 

argila e teores de matéria orgânica em solos acarretam em maior disponibilidade do Ni 

(IGLESIAS et al., 2007; CORRÊA et al., 2008). Avaliando a mineralogia de solos do Vale do 

Jequitinhonha, Silva et al. (2017b) e Costa et al. (2018), observaram maiores teores de 

micronutrientes catiônicos em superfície, sugerindo, complexação com a matéria orgânica. 

Por outro lado, o maior teor de argila (51 %), o que pode acarretar em maior adsorção 

de P, no LVd, pode ter contribuído para maior redução, em média, da produção da massa seca 

das gramíneas em relação ao LVAd (FIG. 1). A maior adsorção de fósforo (P) neste solo, 

devido principalmente ao maior teor de argilas sequioxídicas, torna o P menos solúvel e, ou 

insóluvel, reduzindo a sua disponibilidade paras as plantas (MOREIRA et al., 2006; MACIEL 

et al., 2007; COSTA et al., 2008; SANTOS et al., 2008; CORRÊA et al., 2011), o que pode 

ter prejudicado no fornecimento de P às gramíneas, limitando seu desenvolvimento. 

Estes resultados indicam que, em geral, as gramíneas se desenvolvem melhor em solos 

com características físico-hídricas e químicas como as dos solos de textura media, o que 

reflete em maior produção de biomassa. Contudo, mais estudos são necessários para avaliar 

outros fatores que podem ter contribuído para a menor redução da produção da MSPA destas 

gramíneas no solo LVd, quando comparado aos demais. 

A produção de fitólitos pelas gramíneas avaliadas em condições normais de 

crescimento e em condições de toxidez de Ni (FIG. 2), comprovam o potencial dessas 

espécies como produtoras de fitólitos (PARR et al., 2006; MALIK et al., 2010; ZHANG et al., 

2010; PAN et al., 2017; RU et al., 2018; YANG et al., 2018). 

O processo de formação dos fitólitos inicia-se pela parede celular e posteriormente, de 

forma gradual, avança para o interior da célula. Esta silicificação é um processo contínuo e 

progressivo, durante o ciclo de vida de uma planta, podendo ser dividido em duas fases: 

inicialmente a sílica dissolvida presente na solução do solo, conhecida como ácido 
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monossílico (H4SiO4) é absorvida pelo sistema radicular e depositada na parede celular, 

quando a célula encontra-se altamente ativa e, posteriormente, com o envelhecimento das 

células, a sílica é depositada nas organelas e espaços intracelulares (PIPERNO, 1991; PARR e 

SULLIVAN, 2005; 2011; BAUER et al., 2011). Nas estruturas aéreas, como folhas, frutos e 

brácteas, a presença de fitólitos é mais comum que em partes subterrâneas da planta 

(PIPERNO, 1991). Porém ainda são deficientes as publicações que elucidam à formação e 

acumulação de fitólitos nas plantas. A carência de informações a respeito destes mecanismos 

deve-se principalmente à complexidade desses processos (PIPERNO, 1991; LUZ et al., 2015).  

A menor produção de fitólitos observada nas doses inicias de Ni nos solos avaliados 

(FIG. 2) é possivelmente causada pelo efeito de diluição do fitólito na planta. Este efeito pode 

ser caracterizado quando a taxa de crescimento relativo da massa seca é superior à taxa de 

produção relativa do fitólito. Essa superioridade da produção da massa seca das gramíneas em 

função das menores doses de Ni mostra a essencialidade do Ni em pequenas quantidades 

(BROWN et al., 1987; BERTON et al., 2006; YUSUF et al., 2011; MARSCHNER, 2012).  

O aumento da produção de fitólitos demonstrou ser influenciado pelo aumento das 

doses de Ni aplicadas nos solos (FIG. 2). Estudos comprovam que existe uma correlação entre 

o conteúdo de fitólitos em plantas e o conteúdo elementar dos fitólitos, ou seja, quanto maior 

a disponibilidade do elemento, maior sua absorção, afetando significativamente a produção de 

fitólitos nos órgãos da planta (LI et al., 2014). No entanto, as razões da produção de fitólitos 

pelas plantas ainda são poucos conhecidas, porém sabe-se que os fitólitos podem ser 

produzidos em condições adversas, e aumentar a resistência contra o estresse biótico e 

abiótico de muitas plantas terrestres, especialmente espécies das famílias Cyperaceae e 

Poaceae (EPSTEIN, 2009; LUZ et al., 2015; YANG et al., 2018). Vários fatores podem 

influenciar esta produção de fitólitos pelas plantas, comocaráter taxonômico, as condições 

ambientais, disponibilidade de água no solo, disponibilidade de ácido monossílico na solução 

do solo e taxa de evapotranspiração (FERNANDES-HORN et al., 2016; SONG et al., 2016). 

Além disso, a morfologia e a composição química dos fitólitos e condições ambientais podem 

afetar o sequestro de elementos em fitólitos (EPSTEIN, 2009; BUJÁN, 2013; LUZ et al., 

2015; FERNANDES-HORN et al., 2016; SONG et al., 2016; YANG et al., 2018). Isso 

explica por que a composição elementar em órgãos está relacionada à composição elementar 

em fitólitos (LI et al., 2014). 
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4.2 Concentração de níquel na massa seca da parte aérea e no fitólito 
 

O aumento dos teores de Ni na MSPA em função das doses de Ni nos solos foi 

observado para todas as gramíneas avaliadas, nos diferentes solos (FIG. 3), corroborando com 

os resultados encontrados por Neves et al. (2007); Souza (2014) e Alves (2016). A partir da 

observação dos resultados do presente estudo, as gramíneas podem ser classificadas como 

plantas indicadoras à contaminação de Ni. Baseado em estudos de mecanismo de tolerância a 

metais pesados, as plantas são tidas como “indicadoras” quando as concentrações internas do 

metal na planta aumentam diretamente com o aumento das concentrações do ambiente de 

cultivo (BAKER, 1981; SOUZA, 2014). 

A característica de planta indicadora é intermediária entre os dois tipos de 

“comportamentos”, o de planta “exclusora” e o de planta “acumuladora”. A classificação de 

“exclusora” é a planta que mantém a concentração do metal baixa na parte aérea sobre uma 

ampla gama de concentração no solo até chegar a uma concentração crítica, acima da qual o 

mecanismo de tolerância é quebrado e há transporte sem restrição para a parte aérea. Já a 

planta “acumuladora” transporta metais para a parte aérea em baixas ou altas concentrações 

no solo (BAKER, 1981; SOUZA, 2014). Neste sentido, as gramíneas avaliadas neste estudo 

além de indicadoras de Ni, poderiam ser classificadas como acumuladoras. No entanto, em 

geral, plantas acumuladoras de Ni apresentam toxicidade quando a concentração de Ni na 

massa seca é superior a 25 mg kg-1 (MALAVOLTA e MORAES, 2007). No presente estudo, 

principalmente nos solos LVAd e LVd, os teores de Ni na MSPA correspondente a DCT 

foram inferiores a esta concentração estabelecida para toxidez em plantas acumuladoras 

(TAB. 2). 

Portanto, os resultados indicam que as gramíneas deste estudo podem ser classificadas 

como plantas indicadoras, e não acumuladoras de Ni, corroborando com os resultados 

encontrados por Souza (2014), que concluiu que estas mesmas espécies não podem ser 

consideradas acumuladoras de Ni. Além disto, o teor de Ni em uma planta pode ser um 

importante indicativo da eficiência de fitoextração de uma determinada espécie.  

Como já reportado, a fitoextração utiliza a capacidade das plantas hiperacumuladoras 

para extrair metais pesados do solo, imobilizando-o e, consequentemente, descontaminando o 

ambiente (JI et al., 2011; BHARGAVA et Al., 2012; LIU et al., 2013b; FERNANDES-

HORN et al., 2016). Uma planta é considerada hiperacumuladora de Ni quando o nível de 

toxicidade crítico de Ni está acima de 1.000 mg kg-1 de massa seca (KUPPER et al., 2001; 

POLLARD et al., 2002). No entanto, quase todas hiperacumuladoras de metais reportados na 
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literatura apresentam altas concentrações do elemento químico na massa seca, todavia, 

produzem pouca biomassa, o que resulta em uma baixa absorção do metal por área (ZHANG 

et al., 2010).  

Os maiores teores de Ni na MSPA observados em M. maximus (coeficientes das 

equações) em relação às demais gramíneas, nos solos (FIG. 3), demonstram as 

ascaracterísticas próprias dessa espécie. A absorção de Ni pelas plantas depende da 

concentração de Ni, do metabolismo vegetal, da acidez do solo, da presença de outros metais 

e da composição da matéria orgânica (CHEN et al., 2009; YUSUF et al., 2011). Esse 

resultado sugere que os maiores teores de Ni na MSPA dessa espécie pode não refletir em 

maior tolerância, visto que apenas no solo LVAd a M. maximus apresentou maior tolerância 

ao Ni (>DCT) (FIG. 1 e TAB. 2). Confirmando que não só o solo, mas também as 

características da espécie são quem determinam a tolerância ao Ni. 

A maior concentração de Ni na parte aérea das gramíneas observada no RQo em 

relação aos demais solos (FIG. 3) pode ser devido a diferença textural. A disponibilidade de 

Ni no solo é controlada principalmente por reações de precipitação com os óxidos hidratados 

dos metais, manganês e ferro, incomuns em solos arenosos (LÓPEZ e MAGNITSKI, 

2011;YUSUF et al., 2011). Além disso, a menor CTC e teor de argila no RQo pode ter 

ocasionado maior disponibilidade do Ni neste na solução deste solo, favorecendo a absorção 

do elementopelas plantas, levando a maiores teores de Ni na MSPA das gramíneas no RQo 

(FIG. 3). Isto justifica a maior redução da produção da massa seca da parte aérea das espécies 

no RQo (menor coeficiente b das equações) (FIG. 1). 

A concentração de Ni nos fitólitos proporcionamente aos teores de Ni no solo foi 

observado em todas as gramíneas e solos, demonstrando que estas espécies desenvolveram 

mecanismo que permitem a captura e estabilização do metal Ni (FIG. 4). Possivelmente esta 

captura e acumulação de Ni pelos fitólitos podem estar relacionados com o mecanismo de 

defesa destas gramíneas, o qual pode ter auxiliado as espécies a reduzir a toxicidade deste 

metal, uma vez que, de forma geral, em todas as gramíneas e principalmente no RQo, com o 

aumento das doses de Ni aplicadas nos solos ocorreu diminuição da produção de massa seca 

da parte aérea (FIG. 1), aumento do teor de Ni na MSPA (FIG. 3), aumento da produção de 

fitólitos (FIG. 2) e consequente aumento do teor de Ni dentro dos fitólitos (FIG. 4). Estes 

resultados estão de acordo com os observados em arroz, onde foi observado que quanto maior 

o teor elementar das plantas, maior será o conteúdo de fitólitos (LI et al., 2014). No entanto, 

estes mesmos autores afirmam que nessa situação a quantidade do elemento sequestrado pelos 

fitólitos é menor, contrariando os resultados do presente trabalho que mostra aumento o teor 
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de Ni no fitólito com aumento do teor do mesmo na massa seca da parte aérea das gramíneas 

(FIG. 4). 

Alguns autores relatam que a produção de fitólitos é um mecanismo de tolerância ao 

metal desenvolvido pela planta, que, imobiliza e indisponibiliza o metal, conferindo aos 

fitólitos uma característica importante, que é a de sequestrar o metal pesado e impedir o seu 

retorno ao solo em caso de senescência da planta ou de ingestão pela fauna. Como a 

decomposição deste biomineral só ocorre em condições muito específicas, a inclusão do metal 

na estrutura do biomineral, torna-o indisponível para a cadeia trófica por um longo período 

geológico (PARR, 2006; OLIVA et al., 2011; LIU et al., 2013b; SONG et al., 2014; 

ALVARENGA, 2015).  

 
4.3 Impacto da Dose crítica (DC) e de toxidez (DCT) de níquel, na biomassa, produção e 

composição elementar dos fitólitos das gramíneas 

 
A maior produção de MSPA das gramíneas supridas com doses ótimas de Ni e a 

redução da produção em condições de excesso de Ni mostram os efeitos benéficos e de 

toxicidade de Ni (FIG. 1 e TAB. 2). Essa toxicidade é comprovada pelos maiores teores de Ni 

na MSPA aliado à menor produção de massa seca das gramíneas em condições de excesso de 

Ni (DCT) (FIG. 2 e TAB. 2). Estes resultados estão de acordo com relatos sobre os efeitos do 

Ni na produção de biomassa em outras espécies (GAD et al., 2007; NEVES et al., 2007).  

No fornecimento adequado (DC) de Ni, as gramíneas apresentaram como produtoras 

de fitólitos em todos os solos (FIG. 2 e TAB. 2). Este resultado corrobora com diversos 

estudos que apontam as plantas da família Poaceae como grandes produtoras naturais de 

fitólitos (PARR et al., 2006; MALIK et al., 2010; ZHANG et al., 2010; PAN et al., 2017; RU 

et al., 2018; YANG et al., 2018). Contudo, em condições de estresse causado pelo excesso de 

Ni (DCT) as gramíneas mostraram aumento na produção de fitólitos. A maior formação de 

fitólitos em condições de excesso de Ni sugere a presença de um mecanismo de 

desintoxicação das gramíneas ao Ni. O papel dos fitólitos como mecanismo de desintoxicação 

de plantas para vários metais pesados tem sido relatado em alguns estudos (OLIVA et al., 

2011; BUJÁN, 2013; ADREES et al., 2015; LUZ et al., 2015). 

Este provável mecanismo desintoxicação pode ser devido ao sequestro de Ni no 

fitólito (FIG. 3 e TAB. 2) e pode refletir maior tolerância destas espécies quando expostas a 

altas concentrações deste metal. Pesquisas relatam que a alta tolerância da espécie Erica 
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andevalensis a elevados níveis de cobre (Cu) pode estar relacionada ao sequestro do referido 

elemento químico na estrutura dos corpos silicosos produzidos por esta espécie. Relatam 

ainda que estes fitólitos eram constituídos por depósitos de silício associados com Cu, o que 

contribuía para imobilização e inativação dos excessos desse elemento (OLIVA et al., 2011). 

Porém, o papel dos fitólitos no sequestro de Ni e consequente desintoxicação da planta requer 

mais estudos. 

Solos arenosos, como o RQo, por apresentar características como baixos teores de Fe e 

Mn, menor CTC e teor de argila, associado a valores de pH baixos (< 6,5) tendem a 

apresentar maior disponibilidade de Ni e Si, o que pode refletir diretamente na produção de 

fitólitos na planta e maior captura de Ni pelos corpos silicosos (LÓPEZ e MAGNITSKI, 

2011; BUJÁN, 2013). Estudos em diversas espécies produtoras de fitólitos constataram que a 

produção do fitólito-elemento nas plantas pode depender tanto do conteúdo dos fitólitos, 

quanto da natureza e disponibilidade de silício presente no fitólito durante o crescimento das 

plantas (OLIVA et al., 2011; BUJÁN, 2013; LIU et al., 2013ab). Além disso, vários fatores 

como disponibilidade e absorção de elementos, condições climáticas (fluxo de transpiração), 

espécies vegetais, composição elementar dos fitólitos, concentração de silício no solo e do 

tipo de solo, variedade, localização, resistência a doenças e exigências de fertilizantes podem 

desempenhar papel importante no acúmulo de fitólito durante o crescimento das plantas 

(PARR e SULLIVAN, 2011; ZUO e LÜ 2011; BUJÁN, 2013; LI et al., 2014).  

Assim, todos os fatores que influenciam o conteúdo dos fitólitos e o conteúdo de 

silício nos fitólitos, podem resultar em variações na produção nas plantas. Por outro lado, 

vários pesquisadores afirmam que a produção de fitólitos não tem relação direta com o teor de 

sílica absorvida pela planta, e depende principalmente da eficiência do elemento sequestrado 

pelo fitólito durante o crescimento da planta (PARR et al., 2009; 2010; PARR e SULLIVAN, 

2011; ZUO e LÜ, 2011).  

O desempenho do M. maximus, que apresentou a maior produção de MSPA, maior 

teor de Ni-MSPA e no fitólito nos três solos estudados (TAB. 2), indica que esta espécie é 

mais tolerante à excesso de Ni em relação as outras gramíneas avaliadas, mesmo quando 

demonstrado menor potencial em produzir fitólitos e sequestrar Ni nesta sílica biogênica 

(FIG. 3 e TAB. 2) e consequentemente desintoxicar plantas e ou ambientes com altas 

concentrações de Ni. Estudos afirmam que é possível melhorar a taxa de sequestro do metal 

no fitólito através da seleção de espécies de alta produção de fitólito e alto sequestro de 

elementos no fitólito (PARR et al., 2010; PARR e SULLIVAN, 2011). No entanto, as 

espécies não podem ser selecionadas apenas com base na produção de fitólitos e sequestro de 
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metal pelo fitólito, mas devem ser considerados em combinação com outras características 

desejáveis, como biomassa e rendimento (PARR et al., 2009). Além disso, outros fatores 

limitantes, como diferenças de localização, condições climáticas (PARR et al., 2009; PARR e 

SULLIVAN, 2011) e as características da espécie também precisam ser consideradas.  

Contudo, considerando este melhor desempenho do M. maximus, no presente estudo, 

na dose máxima de Ni (120 mg kg-1), que proporcionou a produção média de massa seca 

dessa espécie, nos três solos avaliados, de 14,53 g vaso-1 ou 3.700 g m-2 (FIG. 1), estima-se 

que esta espécie tem capacidade de armazenar aproximadamente 1,0 mg kg-1 de Ni nos 

fitólitos (FIG. 3). Entretanto, se o solo, o qual apresentou maior suscetibilide à disponibilidade 

de Ni, fosse fertilizado e irrigado de forma que esta espécie atingisse o seu potenical 

produtivo máximo, provavelmente, a capacidade de armazenamento desse metal dentro desses 

corpos silicosos seria bastante ampliada.  

Estudo avaliando o potencial fitorremediador de metais em Setaria vulpiseta no solo 

de áreas de mineração, verificou que as plantas absorveram metais, e todavia parte desses 

metais foi sequestrada por sílico-fitólitos (FERNANDES, 2016). Ainda o mesmo autor sugere 

que a poacea avaliada, caso adubada e irrigada, poderia produzir mais biomassa e, por 

conseguinte, mais fitólitos. 

 

5 CONCLUSÕES  

 
As gramíneas foram influenciadas pelo aumento da concentração de Ni nos solos. 

Parte do Ni absorvido pelas gramíneas exerceu função essencial, outra parte deste metal foi 

capturado em sílico-fitólitos, principalmente, quando as plantas se encontravam em condição 

de toxidez, indicando que a produção de fitólitos pode ser um dos mecanismos desintoxicação 

dessas plantas à contaminação de Ni, fornecendo tolerância adicional e sequestrando este 

metal no solo.  

Em geral, M. maximus foi a gramínea mais tolerante ao excesso de Ni, apresentando 

maior produção de biomassa aérea, aliados aos maiores teores de Ni na MSPA e no fitólito, o 

que sugere esta espécie para a fitorremediação de áreas com excesso desse elemento.  

Em solo arenoso, na dose crítica e de toxidez, as gramíneas apresentaram maiores 

teores de Ni na MSPA, maior sequestro de Ni pelo fitólito, sugerindo que o fitólito age como 

alívio do estresse de Ni, permitindo teores mais elevados de Ni nos tecidos das gramíneas, 

principalmente em solos com alto teor e, ou disponibilidade desse metal. 
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ARTIGO CIENTÍFICO II 
PRODUÇÃO DE FITÓLITOS EM GRAMÍNEAS FORRAGEIRAS EM SOLOS 

CONTAMINADOS POR CÁDMIO 
 

RESUMO 
 
O cádmio (Cd) é um metal pesado altamente tóxico, considerado como um dos mais 

importantes poluentes ambientais, especialmente onde existem altas atividades 

antropogênicas. Plantas fitorremediadoras podem ser utilizadas para restaurar solos 

contaminados por metais devido à capacidade das mesmas de extrair e tolerar as altas 

concentrações de metais pesados. Dentre essas estratégias de tolerância. inclui-se a oclusão de 

metais em fitólitos, notadamente pela família das Poacea. Este estudo objetivou avaliar o 

potencial fitorremediador de gramíneas a partir da produção de fitólitos e oclusão de Cd nos 

fitólitos em três solos contaminados. Foram instalados três experimentos em casa de 

vegetação em delineamento inteiramente casualizado, separados por grandes grupos de solos 

(Neossolo Quartzarênico Órtico, Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico e Latossolo 

Vermelho Distrófico), no esquema fatorial 3 x 4, sendo três espécies de gramíneas 

(Megathyrsus. maximus, Urochloa brizantha e Urochloa decumbens), quatro concentrações 

de Cd (0; 2; 4 e 12 mg kg-1 de solo) e três repetições. As doses crescentes de Cd, em todos os 

solos avaliados, reduziram a produção da MSPA das gramíneas, no entanto proprorcionaram 

maior teor do elemento na MSPA, maiores produção de fitólitos e captura de Cd nos fitólitos. 

Todas as espécies de gramíneas produziram fitólitos, independente do solo e teor de Cd no 

solo, podendo ser classificadas como fitoextratoras e bioindicadoras. Em geral, a M. maximus 

foi a espécie mais tolerante ao excesso de Cd e apresentou maior produção de fitólitos e 

captura de Cd nos fitólitos, nos três solos avaliados. Os fitólitos formados em gramíneas 

cultivadas nos solos com excesso de Cd podem sequestrar Cd e ter alguma contribuição na 

tolerância dessas plantas ao metal, pela desintoxicação, imobilização e inativação do Cd. 

 

 

Palavras chave: Biomineralização. Fitoextração. Fitorremediação. Metais tóxicos.  
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PHYTOLITHS PRODUCTION IN GRASSES IN SOIL CONTAMINATED BY 
CADMIUM 

ABSTRACT 
 
Cadmium (Cd) is a highly toxic heavy metal, is considered as one of the most important 

environmental pollutants, especially where there are high anthropogenic activities. Some plant 

species, such as phytoremediaters, are used to restore metals contaminated soils due to their 

ability to extract and tolerate high concentrations of heavy metals, and this tolerance is due to 

several mechanisms of detoxification, including occlusion of metals in phytoliths produced in 

the aerial part, notably by the grass family. This study aimed to evaluate the phytoremediate 

potential of grasses from the production of phytoliths and Cd occlusion in phytoliths under 

three contaminated soils. Three experiments were arranged in a completely randomized 

design, separated by soil types (Entisols Quartzipsammentes, Oxisol Xanthic Acrudox and 

Oxisol Rhodic hapludox), in the 3 x 4 factorial scheme, with three grass species (Megathyrsus 

maximus, Urochloa brizantha and Urochloa decumbens) and four concentrations of Cd (0, 2, 

4 and 12 mg kg-1 soil), and three replicates. Increasing doses of Cd in all evaluated soils 

reduced the grass MSPA production, however, it promoted higher element content in MSPA, 

higher phytolith production and Cd capture in phytoliths. Grasses presented potential for 

phytolith production, regardless of soil type, species and soil Cd content and can be classified 

as phytoextractors and bioindicators. In general, M. maximus was the most tolerant species to 

Cd and presented higher phytolith production and Cd capture in the phytoliths, in the three 

evaluated soils. Phytoliths formed in grass grown under soil with excess Cd can sequester Cd 

and have some contribution in the tolerance of these plants to the metal, by the detoxification, 

immobilization and inactivation of Cd. 

 

Keywords: Biomineralization. Phytoextraction. Phytoremediation. Toxic metals. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O cádmio (Cd) é um elemento não essencial, que possui alta mobilidade e solubilidade 

em água e é prontamente absorvido e acumulado nas plantas (ADREES et al., 2015; 

RIZWAN et al. 2016). Além de ser um metal pesado altamente tóxico, é considerado como 

um dos mais importantes poluentes ambientais, especialmente onde existem altas atividades 

antropogênicas (FAROOQ et al., 2013). Ele entra no meio ambiente principalmente através de 

atividades industriais e de mineração aliado ao uso inadequado de fertilizantes, lodo de esgoto 

e pesticidas no solo (FAROOQ et al., 2013; ADREES et al., 2015; RIZWAN et al., 2016).  

Devido ao potencial de toxicidade e alta persistência do Cd, solos poluídos com tal 

elemento criam um problema ambiental que ameaça a saúde animal, vegetal e humana 

(NASCIMENTO e XING, 2006; ADREES et al., 2015). Ele é extremamente tóxico para 

maioria das plantas, mesmo em concentrações muito baixas, como 5-10 mg-1 de Cd kg-1 na 

massa seca de folhas (WHITE e BROWN, 2010; LUX et al., 2010) e pode causar várias 

alterações bioquímicas, estruturais e fisiológicas, assim como desequilibrio do estado 

nutricional nas plantas (LUX et al., 2010; LIU et al. 2013ab; FAROOQ et al., 2013; ADREES 

et al., 2015; RIZWAN et al., 2016).  

Por outro lado, exitem algumas espécies de plantas que são capazes de se adaptar a 

solos com altas concentrações deste elemento e tolerar cerca de 100 mg-1 de Cd kg-1 na massa 

seca de folhas (VERBRUGGEN et al., 2009; LUX et al., 2010). Para isso, essas plantas 

desenvolvem vários mecanismos de tolerância ao acúmulo do metal na parte aérea 

(VERBRUGGEN et al., 2009; ZHANG et al., 2008; LUX et al., 2010). Entre eles está a 

oclusão e, ou sequestro do Cd em fitólitos produzidos na parte aérea das plantas (ZHANG et 

al., 2008; GU et al., 2012; LIU et al., 2013a; MA et al., 2015; ADREES et al., 2015). A área 

ocupada por solos contaminados por Cd na Planeta aumenta a cada ano, preocupando 

autoridades, ambientalistas e sociedade. Vários trabalhos estão sendo conduzidos no sentido 

de reduzir a biodisponibilidade de metais tóxicos em áreas contaminadas e aumentar o 

crescimento e rendimento das plantas e a produção segura de alimentos (MARQUES et al., 

2011; SOUZA Et al., 2016; AMOR et al., 2018). 

A técnica de fitorremediação tem sido usada a fim restaurar solos contaminados por 

metais pesados (BHARGAVA et. al, 2012; LIU et al., 2013b; FERNANDES-HORN et al., 

2016). Esta técnica é considerada uma tecnologia verde de baixo custo e ecologicamente 

correta, utilizando a capacidade de algumas espécies de plantas de tolerar e extrair elementos 

tóxicos do solo (LIU et al., 2013a). Dentre essas espécies, as gramíneas apresentam grande 
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potencial para uso na fitorremediação, pois apresentam características desejáveis para a 

fitoextração, como alta taxa de crescimento e produção de biomassa, sistema radicular 

abundante e capacidade de tolerar e acumular o metal tóxico (NUNES FILHO et al. 2015). 

Além disso, são grandes produtoras de fitólitos (PAN et al., 2017; RU et al., 2018; YANG et 

al., 2018).  

Os fitólitos são partículas de sílica amorfa, com tamanho entre 1 a 250 µm (PARR, 

2006; PIPERNO, 2006; SONG et al., 2016), resultantes da absorção de ácido silícico 

Si(OH4), Si (OH) ou HSiO da solução do solo pelas raízes das plantas e se formam por 

processos de polimerização do ácido silícico, o que faz com que a sílica amorfa se precipite 

junto com metais nas células de algumas plantas, como nas paredes celulares, espaços 

intercelulares ou no lúmen celular (LI et al., 2014; PAN et al., 2017; YANG et al., 2018).  

Essa co-precipitação de silício (Si) com metais pesados, ou seja, a produção de 

fitólitos, pode aprisionar e neutralizar os íons metálicos nocivos em algumas partes dos 

tecidos vegetais, aumentando a resistência contra os estresses causados por metais em muitas 

plantas terrestres, especialmente das famílias Cyperaceae e Poaceae (EPSTEIN, 2009; 

COSTA et al., 2010; BUJÁN, 2013; FERNANDES-HORN et al., 2016; YANG et al., 2018). 

Este porcesso, além de reduzir os metais solúveis em solos metalíferos, também reduz o risco 

de contaminação da cadeia trófica, devido a sua estabilidade (ZHANG et al., 2008; OLIVA et 

al., 2011; FAROOQ et al., 2013; SONG et al., 2014; ADREES et al., 2015; FERNANDES-

HORN et al., 2016). 

A produção de fitólitos e oclusão de metal nos fitólitos pelas plantas ainda não está 

totalmente esclarecida, principalmente em solos contaminados com Cd. No entanto, sabe-se 

que a produção de fitólitos é influenciada pelas características filogenéticas, fenológicas, 

assim como o solo e sua composição elementar e mineralógica (BUJÁN, 2013). Neste 

sentido, este estudo objetivou avaliar o potencial fitorremediador de gramíneas a partir da 

produção de fitólitos e oclusão de Cd nos fitólitos em três solos contaminados. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1 Condições experimentais 

 
Os experimentos foram conduzidos em casa de vegetação do Departamento de 

Agronomia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, em 

Diamantina MG (18º 14' S, 43º 36' W, 1.400 m), entre outubro de 2016 a março de 2017. 
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Foram instalados três experimentos no delineamento inteiramente casualizado, no esquema de 

fatorial 3 x 4, sendo três espécies de gramíneas (Urochloa decumbens (Stapf) R.D. Webster 

cv. Basilisk; Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.) R.D. Webster cv. Marandu e 

Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs cv. Mombaça) e quatro doses de 

Cd (0, 2, 4 e 12 mg kg-1 de solo), com três repetições, utilizando-se três grandes grupos de 

solo. 

Os solos utilizados nos experimentos foram classificados como Neossolo 

Quartzarênico Órtico (RQo), Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico (LVAd) e Latossolo 

Vermelho Distrófico (LVd), conforme o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos - SBCS 

(EMBRAPA, 2018), e coletados na camada superficial de 0 a 0,20 m, em áreas de ambientes 

naturais no município de Diamantina-MG. Amostras destes solos foram coletadas e 

preparadas para a realização das análises químicas: pH (água), teor de fósforo (P), teor de 

potássio (K), teor de cálcio (Ca), teor de magnésio (Mg), teor de alumínio (Al), capacidade de 

traca de cátions à pH 7 (T), saturação por Al (m), saturação por bases (V) e carbono organico 

(CO) (SILVA, 2009) e físicas: porcentagem de areia, silte e argila (TEIXEIRA et al., 2017) 

(TAB. 1). As determinações dos teores de Cd, Ni, e Pb foram pelo método da USEPA 3052, 

com digestão em forno de micro-ondas com H2O2+HNO3+HF, e adição de H3BO3 (USEPA, 

2007) (TAB. 1). O teor de Si foi determinado por fluorescência de raio X (TAB. 1). Os teores 

de Fe pouco cristalinos (Feo) foram quantificados pelo método do oxalato ácido de amônio e 

os de óxidos de Fe livres (Fed) pelo método do ditionito-citrato-bicarbonato (TEIXEIRA et 

al., 2017) (TAB. 1). 

Tabela 1 - Atributos químicos e físicos dos solos antes da implantação dos experimentos. 

Atributo Unidade  RQo LVAd LVd 
pH água - 4,7 4,6 4,3 
P mg kg-1 20,0 6,3 2,1 
K mmolc kg-1 0,4 1,0 2,0 
Ca mmolc kg-1 7,0 19,0 20,0 
Mg mmolc kg-1 3,0 10,0 7,0 
Al mmolc kg-1 19,0 8,0 4,0 
T mmolc kg-1 75,0 92,0 90,0 
m % 64,0 21,0 13,0 
V % 14,0 33,0 33,0 
CO g kg-1 0,8 1,7 1,6 
Ni(1) mg kg-1 0,0 0,0 0,0 
Cd(1) mg kg-1 0,0 0,0 0,0 
Pb(1) mg kg-1 0,0 0,0 0,0 
Si(2) g kg-1 557,7 330,2 118,8 
Feo (Amorfo) % Fe2O3 0,07 0,41 0,23 
Fed (DBC) %Fe2O3 1,56 7,10 8,66 
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Feo/Fed    ---- 0,04 0,06 0,03 
Areia g kg-1 830 580 310 
Silte g kg-1 110 70 180 
Argila g kg-1 60 350 510 
pH água: Relação solo:água 1:2,5. P e K: extrator Mehlich-1. Ca, Mg e Al: extrator KCl 1 mol L-1. T: Capacidade 
de troca de cátions a pH 7,0. m: saturação de alumínio. V: Saturação por bases. CO: Carbono orgânico pelo 
método Walkey-Black. Areia, silte e argila: Método da pipeta. (1)USEPA 3052. (2)Fluorescência de raio X (FRX). 
RQo: Neossolo Quartzarênico Órtico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico. LVd: Latossolo 
Vermelho Distrófico. 

 

Os solos foram previamente corrigidos com calcário dolomítico visando atingir 45 % 

de saturação por bases (ALVAREZ E RIBEIRO, 1999) e permaneceram incubados por 30 

dias em condição de umidade equivalente a 60 % do volume total de poros (VTP). A umidade 

de 60 % do VTP foi controlada por pesagem diária e mantida durante todo o período 

experimental (FREIRE et al., 1980).  

A adubação básica foi realizada conforme Malavolta (1980), sendo os nutrientes 

aplicados na forma de reagentes puros para análise e misturados totalmente ao solo. As doses 

aplicadas consistiram de: 100 mg de N (NH4H2PO4, (NH4)2SO4); 150 mg de K (KCl); 50 mg 

de S ((NH4)2SO4); 1 mg de B (H3BO3), 1,5 mg de Cu (CuCl2), 5,0 mg de Fe (FeSO4.7H2O-

EDTA) por kg de solo. 

A adubação fosfatada foi estipulada com base na capacidade máxima de adsorção de 

fósforo de cada solo (TAB. 1), estimada a partir dos dados da segunda região da isoterma de 

Langmuir (SPARKS, 1995). Assim, a dose de P aplicada foi de 200 mg kg-1 para RQo, de 350 

mg kg-1 para LVAd e 450 mg kg-1 para LVd, seguido de incubação em sacos plásticos por 15 

dias. 

Ao fim do período de incubação, os solos foram transferidos para vasos de polietileno 

com capacidade de 4kg. Em seguida, as doses de Cd (0, 2, 4 e 12 mg kg-1) foram aplicadas 

nos solos (RQo, LVAd e LVd) na forma de cloreto de cádmio (CdCl2) puro para análise, com 

incubação dos solos por 15 dias. As doses de Cd foram baseadas nos valores de prevenção 

para intervenção agrícola conforme indicado pela Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo - CETESB (AMBIENTAL, 2005). 

Após a incubação com as doses de Cd, realizou-se o plantio das gramíneas, em 

semeadura direta, duas sementes por vaso. A umidade do solo foi mantida em torno de 60 % 

do VTP, aferida diariamente através de pesagem, completando-se o peso com água 

deionizada. Após sete dias da germinação, realizou-se desbaste permanecendo uma planta por 

vaso. Durante o período experimental, de 120 dias, foram realizadas quatro adubações de 

cobertura com 30 mg de N (ureia) por kg de solo. 
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2.2 Avaliações do material vegetal e dos fitólitos  
 

Após 120 dias da emergência das gramíneas, foi coletada toda a parte aérea das 

plantas, e posteriormente, o material foi acondicionado em sacos de papel e seco em estufa 

com circulação de ar forçada, à temperatura de 65 ºC, até a obtenção de peso constante. 

O material foi pesado, após secagem, em balança analítica, obtendo o peso de massa 

seca da parte aérea. A MSPA foi moída e submetida à análise química para determinação dos 

teores de Cd por espectrometria de absorção atômica de forno de grafite (Perkin–Elmer 

Analyst 800), de acordo coma metodologia descrita por Malavolta et al. (1997). O controle de 

qualidade da análise de Cd foi verificado utilizando material de referência certificado (NIST 

SRM 1573a Folha de tomate). 

Os fitólitos da parte aérea das gramíneas foram extraídos de acordo com a metodologia 

adaptada de Parr et al. (2001). Para determinar o teor de fitólitos, foram pesados 10 g de 

massa seca da parte aérea moída e colocadas em cadinho de porcelana e calcinado a 600 ºC 

em mufla por um período de 6 horas. As cinzas foram transferidas para tubos de falcon para 

remoção dos carbonatos com a aplicação de 2,5 mL HCl 1 mol L-1. As cinzas foram 

removidas utilizando 2,5 mL de água oxigenada (H2O2, 30vol.). O resíduo foi lavado com 

água destilada e centrifugado a 300 rad s-1 durante 5 min, sendo o sobrenadante foi 

descartado. Este procedimento foi repetido cinco vezes. O resíduo (sílico-fitólito) foi seco a 

105 ºC em estufa, até peso constante. A quantificação foi realizada por gravimetria clássica 

em balança analítica de 0,00001 g de precisão. Os fitólitos foram expressos em mg kg-1 do 

peso seco da massa seca inicial. 

A análise elementar do Cd nos fitólitos (Cd-Fitólito) foi determinada pelas 

metodologias adaptadas de Fernandes (2016) e pelo método EPA-3052 (USEPA, 2007), onde 

a digestão foi realizada em forno de micro-ondas (CEM modelo MarsXpress) com mistura de 

2 mL de HCl (37 % GL), 3 mL de HNO3 (65 % GL) e 5 mL de HF (38 % GL) concentrado e 

de pureza analítica, para a quebra das ligações entre o silício e o Cd. A solução de ácidos foi 

adicionada ao resíduo de extração do fitólito (massa de silico-fitólito obtida no processo de 

extração anterior) no tubo de falcon para posterior transferência para os tubos de teflon do 

micro-ondas. A neutralização do HF foi realizada com 2,25 g de H3BO3 (95 %) utilizando o 

micro-ondas. A seguir adicionou-se água destilada até o volume de 50 mL para compor o 

extrato final. O teor de Cd ocluso no fitólito (Cd-fitólito) foi determinado por espectrometria 

de absorção atômica de forno de grafite (Perkin–Elmer Analyst 800). 
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2.3 Análise dos dados 
 

Os dados obtidos, produção de MSPA e de fitólitos, teor de Cd na MSPA e nos 

fitólitos, foram submetidos à análise de variância para as difererentes gramíneas e solos, e 

estudos de regressão em função das doses de Cd aplicadas nos solos. As equações de 

regressão foram ajustadas para produção da massa seca da parte aérea (MSPA) das gramíneas, 

produção de fitólitos na MSPA, teor de Cd na MSPA e no fitólito, em função das doses de 

Cd. A partir das equações obtidas, estimaram-se a dose zero de Cd 0 mg kg-1 (controle) que 

não proporcionou fitotoxidade de Cd nas gramíneas, e a dose máxima de Cd 12 mg kg-1 (D12) 

que proporcionou maior de toxidez de Cd nas gramíneas. 

A produção da MSPA, de fitólitos e o teor de Cd na MSPA e nos fitólitos das 

gramíneas, nos três solos, foram estimados substituindo-se a dose zero (controle) e a dose 

máxima (D12) nas equações que relacionam as doses de Cd com essas variáveis. 

 

3 RESULTADOS  
 
3.1 Efeitos do cádmio na produção de biomassa e de fitólitos 

 
A MSPA das gramíneas reduziu com as doses crescentes de Cd (p < 0,01) em todos os 

solos avaliados (FIG. 1). Entre as espécies avaliadas, o M. maximus apresentou maior 

tolerância ao Cd nos solos LVd e LVAd e a U. brizantha no RQo (FIG. 1). 

As três gramíneas apresentaram potencial para produção de fitólitos, independente do 

solo, espécie e teor de Cd no solo. A produção de fitólitos na MSPA das gramíneas aumentou 

com as doses crescentes de Cd aplicadas ao solo (p < 0,01) (FIG. 2). A maior produção de 

fitólitos foi observada nas gramíneas cultivadas no RQo. O M. maximus foi a espécie que 

apresentou maior produção de fitólitos (D12) nos três solos avaliados (FIG. 2). 
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Figura 1 - Produção de massa seca da parte aérea (MSPA) de gramíneas num período de 120 

dias após emergência em função das doses de Cd aplicadas em três tipos de solo. 
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RQo: Neossolo Quartzarênico Órtico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico. LVd: Latossolo 
Vermelho Distrófico. 
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Figura 2 - Produção de fitólitos na parte aérea de três gramíneas num período de 120 dias 
após emergência em função das doses de Cd em três tipos de solo. 
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RQo: Neossolo Quartzarênico Órtico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico. LVd: Latossolo 
Vermelho Distrófico. 
 

3.2 Concentração de cádmio na massa seca da parte aérea e no fitólito 

 
O aumento das doses de Cd, nos três solos, resultou em maiores concentrações desse 

elemento na MSPA das gramíneas avaliadas. O M. maximus apresentou os maiores teores de 

Cd na MSPA no RQo, e a U. brizantha no o LVAd e LVd (FIG. 3).  
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Independente do solo, os fitólitos produzidos pelas gramíneas foram capazes de 

capturar o metal Cd (FIG. 2 e 4). Os teores de Cd no fitólito (Cd-Fitólito) apresentaram a 

mesma tendência do teor de Cd na MSPA (FIG. 3), ou seja, aumentaram linearmente com as 

doses crescentes de Cd, nos três solos (FIG. 4). O maior teor de Cd nos fitólitos foi observado 

nas gramíneas no RQo, e o M. maximus foi a espécie que apresentou a maior oclusão de Cd 

nos fitólitos (FIG. 4). 

Figura 3 - Teor de Ni na massa seca da parte aérea (MSPA) de três gramíneas num período 

de 120 dias após emergência em função das doses de Cd em três tipos de solo. 
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(F = 43,9(p<0,05), R2 = 0,92)
^

y = 1,9631x
(F = 250,5(p<0,01), R2 = 0,99)

y = 2,8794x
(F = 549,3(p<0,01), R2 = 0,99)
^

y = 3,5623x
(F = 36,9(p<0,05), R2 = 0,90)
^

y = 1,8294x
(F = 74,4(p<0,05), R2 = 0,96)

^ ^

 



61 
 

 
 

RQo: Neossolo Quartzarênico Órtico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico. LVd: Latossolo 
Vermelho Distrófico. 

Figura 4 - Teor de Cd no fitólito produzido na parte aérea de três gramíneas num período de 
120 dias após emergência em função das doses de Cd em três tipos de solo. 
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RQo: Neossolo Quartzarênico Órtico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico. LVd: Latossolo 

Vermelho Distrófico. 
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3.3 Impacto da dose máxima de cádmio, na biomassa, produção e composição elementar 
dos fitólitos das gramíneas 

 
A aplicação da dose máxima de Cd (D12) nos três solos avaliados proporcionou 

menor produção da MSPA, maior produção de fitólitos (T fit) e maior do teor de Cd na 

MSPA (Cd-MSPA) e oclusão de Cd no fitólito (Cd-fit) nas três gramíneas (TAB. 2). O M. 

maximus, em geral, foi a gramínea que apresentou a maior produção de fitólitos e maior teor 

de Cd-fitólito nos três solos. No RQo, as gramíneas apresentaram menor produção de MSPA, 

maiores produção de fitólitos e teor de Cd na MSPA e oclusão de Cd no fitólito na dose 

máxima de Cd aplicada (D12) (TAB. 2). 

Tabela 2 - Massa seca (MSPA), Teor de fitólitos (T fit), de Cd na parte aérea (Cd-MSPA) e 
oclusão Cd no fitólito (Cd-fit) correspondente a dose zero (Controle) e dose 
máxima (D12) de Cd aplicadas nos três solos num período de 120 dias após 
emergência das gramíneas. 

Solo1/ Gram2/. MSPA  T fit  Cd-MSPA  Cd-fit 
  Controle D12  Controle D12  Controle D12  Controle D12 
  g vaso-1  ............................ mg kg-1 .............................. 
 U.dec. 11,20 8,02  6.812 15.451  0 36,75  0 0,33 

RQo U. briz. 12,00 8,30  6.842 17.030  0 40,35  0 0,33 
 M.max. 11,50 8,03  7.294 28.151  0 47,06  0 0,35 
      

 
       

 U.dec. 13,30 10,94  5.194 9.337  0 31,73  0 0,13 
LVAd U. briz. 13,80 10,96  5.473 15.145  0 32,89  0 0,17 

 M.max. 15,00 12,63  5.248 15.976  0 23,56  0 0,19 
             
 U.dec. 18,60 5,28  4.114 9.525  0 34,55  0 0,12 

LVd U. briz. 17,10 9,82  4.951 9.430  0 42,75  0 0,13 
 M.max. 22,10 10,70  4.762 9.875  0 21,95  0 0,17 

1/RQo: Neossolo Quartzarênico Órtico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico. LVd: Latossolo 
Vermelho Distrófico. 2/Gram: Gramíneas; U. dec.: Urochloa decumbens; U. briz.: Urochloa brizantha; M. 
Max.:Megathyrsus maximus.  
 

 4 DISCUSSÃO 
 

4.1 Efeitos do cádmio no crescimento da planta e na produção de fitólitos 
 

O suprimento de Cd mesmo em baixas doses reduziu a produção da MSPA das 

gramíneas, nos solos avaliados (FIG. 1). Estes resultados comprovam o efeito de fitoxicidade 

do Cd às plantas (VERBRUGGEN et al., 2009). Mesmo em baixas concentrações no solo, 

este metal pode interferir nas atividades fotossintéticas e respiratórias, enzimáticas e no 

balanço hormonal (LIU et al, 2003), ocasionando desequilíbrios bioquímicos, morfológicos e 
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fisiológicos das mesmas (LIU et al., 2013ab; FAROOQ et al., 2013; ADREES et al., 2015; 

RIZWAN et al., 2016). Além disso, o Cd pode levar a mudanças na concentração e 

composição dos nutrientes nas plantas, devido a interação com nutrientes como Fe, Zn, Cu, 

Mn, Ca e Mg (ZHANG et al., 2002; WU e ZHANG, 2002; LIU et al., 2003; OLIVA et al., 

2011), ocasionando menor produção de biomassa. 

A maior tolerância ao Cd de M. maximus nos solos com maiores teores de argila e de 

U. brizantha no solos arenosos (FIG. 1), indica que a capacidade das plantas de crescerem em 

solos com concentrações elevadas de Cd está geralmente relacionada com as características 

das plantas, ou seja, com a capacidade das raízes de excluir o Cd da planta e, ou dos tecidos 

vegetais, ou com a capacidade das plantas em desenvolverem mecanimos que quelatizam o 

metal como um composto não tóxico ou o sequestram em um compartimento celular não vital 

(LUX et al., 2010). 

Por outro lado, a tolerância ao Cd pode estar relacionada com a disponibilidade desse 

metal no solo, uma vez que, sua disponibilidade é afetada por várias características como pH, 

teor de matéria orgânica, textura, concentração de cloretos na solução do solo, óxidos de Fe e 

Mn, relação Cd: Zn (NAN et al., 2002; LUX et al., 2010; ZARE et al., 2018).  

Essa tolerância também pode estar relacionada à produção de fitólitos, uma vez que, 

independente do tipo de solo, espécie e teor de Cd no solo, as três gramíneas avaliadas 

apresentaram potencial para produção de fitólitos (FIG. 2 e TAB. 2). Diversos estudos relatam 

que as espécies da família Poaceae são grandes produtoras de fitólitos (PARR, 2006, MALIK 

et al., 2010; ZHANG et al., 2010, PAN et al., 2017; RU et al., 2018; YANG et al., 2018). 

Além disso, sabe- se que produção de fitólitos nos órgãos de plantas pode ser influenciada 

pela composição e disponibilidade elementar e pelo solo (BUJÁN, 2013; LI et al., 2014). A 

maior concentração e disponibilidade de um elemento no solo pode refletir na maior produção 

de fitólitos, como foi observada no presente estudo, principalmente, nas gramíneas no RQo 

(FIG. 2 e TAB. 2). Nesse sentido, solos arenosos, com baixo teor de matéria orgânica e pH, 

apresentam maior disponibilidade de Cd (LUX et al., 2010; ZARE et al., 2018) e 

consequentemente proporcionam maior produção de fitólitos. 

No entanto, a maior produção de fitólitos observada em M. maximus, na dose máxima 

de Cd, nos três solos (FIG. 2), indica que a produção de fitólitos em plantas depende não só 

do solo, mas também das características filogenéticas, como gênero e espécie e varia com a 

fenologia (BUJÁN, 2013). O conteúdo de fitólitos nas plantas varia muito, ficando entre 0,1 

% e 10 % do seu peso seco (EPSTEIN, 1994; CARNELLI et al., 2001). No presente trabalho, 

o conteúdo de fitólitos em relação a MSPA ficou entre 0,41 e 0,72% na dose controle e entre 
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0,93 e 2,82% na dose máxima de Cd, sendo que os maiores valores foram obtidos para M. 

máximus cultivado no RQo. As gimnospermas geralmente acumulam menos fitólitos do que 

as angiospermas e outras monocotiledôneas, e que comumente acumulam menos fitólitos do 

que as Poaceaes e Cyperaceaes, que são consideradas grandes produtoras, com cerca 15 % do 

peso seco das plantas (HODSON et al., 2005; YANG et al., 2015, 2018; RU et al., 2018). Não 

corroborado por este trabalho. 

Os fitólitos são os principais produtos da deposição de Si dentro das células e paredes 

celulares dos corpos vegetais após a absorção do Si dissolvido na forma de Si (OH) ou HSiO 

da solução do solo (WILDING, 1967 , EPSTEIN, 1994). O papel dos fitólitos nas plantas é 

diverso e multifuncional, principalmente quando as plantas sofrem com condições adversas 

(EPSTEIN, 2009; OLIVA et al., 2011). Estes corpos silicosos podem aumentar a resistência 

contra o estresse biótico e abiótico de muitas plantas terrestres, especialmente em gramíneas 

(EPSTEIN, 2009).  

 

4.2 Concentração de cádmio na massa seca da parte aérea e no fitólito 
 

O aumento dos teores de Cd na MSPA em função das doses de Cd nos solos foi 

observado em todas as gramíneas avaliadas, nos diferentes solos (FIG. 3), confirmando os 

resultados encontrados por Rascio et al. (2008); Shi et al. (2010); Rizwan et al. (2012). As 

concentrações de Cd na MSPA são maiores quando as plantas são cultivadas em substratos 

com maiores concentrações de Cd ou fitodisponibilidades de Cd (LUX et al., 2010), como 

observado neste trabalho (FIG. 3 TAB. 3).  

Existem vários padrões de acúmulo de Cd em várias plantas, incluindo espécies 

tolerantes, não-tolerantes e hiperacumadoras de Cd (SEREGIN e IVANOV, 2001; SEREGIN 

e KOZHEVNIKOVA, 2008; LUX et al., 2010). Quase todas as plantas hiperacumuladoras de 

metais reportadas na literatura apresentam altas concentrações de Cd na massa seca, todavia, 

produzem pouca biomassa, o que resulta em uma baixa absorção do metal por área (ZHANG 

et al., 2010). No entanto, as plantas avaliadas no presente estudo não são consideradas plantas 

hiperacumuldoras de Cd, ou seja, não apresentam capacidade de tolerar e acumular altos 

teores, como 100 mg de Cd kg-1 na massa seca, sem apresentar toxicidade (FIG. 1) 

(ACCIOLY e SIQUEIRA, 2000). Contudo, as gramíneas estudadas podem ser classificadas 

como fitoextratoras e bioindicadoras, uma vez que apresentam a capacidade de extrair o Cd 

do solo, não limitando a absorção e o acúmulo do metal na MSPA com as doses crescentes de 

Cd (FIG. 3) (BAKER, 1981; SOUZA, 2014). Assim, o Cd é extraído do solo pelas gramíneas 
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nos três solos e, de certa forma, estabilizado na parte aérea, atráves da sua oclusão e, ou 

sequestro durante a produção de fitólitos (FIG. 4).  

Os diferentes comportamentos das espécies com relação aos teores de Cd na MSPA 

indicam, que nas condições experimentais do presente estudo, o M. maximus absorve mais Cd 

nos solos arenosos, enquanto o U. brizantha nos solos mais argilosos, o que refletiu em 

maiores teores do elemento na MSPA e redução da mesma, e maior tolerância do M. maximus 

no RQo e da U. brizantha no LVAd e LVd (FIG. 1). Estes resultados confirmam que as 

diferenças genéticas e fisiológicas entre as espécies avaliadas, aliado aos atributos físicos, 

quimicos e mineralógicos de cada solo, podem ocasionar às diferentes tolerâncias ao Cd, onde 

alguns mecanismos típicos dessa tolerância são a regulação da absorção desses metais, baixa 

translocação (ARDUINI et al., 1996) e ligação do metal no meio extracelular, isolando-o em 

um compartimento não vital (LUX et al., 2010). 

No entanto, independente da tolerância da espécie ao Cd e do solo, todas as gramíneas 

avaliadas foram capazes produzir fitólitos e capturar o metal nos mesmos (FIG. 2 e 4). Tal 

constatação evidencia que estas espécies possuem mecanismo que permite a captura e 

acumulação desse metal pesado, principalmente sob altas concentrações de Cd no solo (FIG. 

4). Possivelmente esta captura e acumulação de Cd pelos fitólitos pode estar relacionada com 

algum mecanismo de defesa destas gramíneas, o qual pode ter auxiliado as espécies a reduzir 

a toxicidade deste metal (ZHANG et al., 2008).  

De forma geral, em todas as gramíneas e principalmente no RQo, o aumento das doses 

de Cd aplicadas nos solos provocou aumento do teor de Cd na MSPA (FIG. 3), redução na 

produção de biomassa (FIG. 1), aumento da produção de fitólitos (FIG. 2) e consequente 

aumento do teor de Cd nos fitólitos (Cd-fitólitos) (FIG. 4). Este resultado corrobora com os 

observados no estudo do efeito do silício na translocação e toxidade de cádmio em arroz, onde 

os autores mostraram que tanto o Si quanto o Cd se acumularam sincronizadamente na borda 

e no interior dos fitólitos da parte aérea e que o Si diminui o efeito do Cd na parte aérea, 

diminuindo os riscos potenciais de contaminação deste metal tóxico (ZHANG et al., 2008).  

A maior produção de fitólitos e oclusão de Cd nos fitólitos das gramíneas no RQo, 

possivelmente é devido a maior disponibilidade de Cd e Si neste solo em decorrência do seu 

baixo valor de pH, apresentado no fim dos experimentos (pH = 4,3). No RQo, o teor de Cd 

nos fitólitos variou de 0,51% na U. decumbens a 1,00% na M. maximus. Sabe-se que a 

disponibilidade de Cd para plantas é maior em solos ácidos, arenosos e com baixo teor de 

matéria orgância (MENGEL et al., 2001; TUDOREANU e PHILLIPS, 2004; KIRKHAM, 

2006; LUX et al., 2010; ZARE et al., 2018) e sua solubilidade é aumentada pelos exsudados 
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radiculares (ZHU et al., 1999; LUX et al., 2010; ZARE et al., 2018). Solos ácidos também 

tendem a ter mais sílica livre para a absorção pelas plantas, assim como altas concentrações 

de óxidos de ferro e alumínio, que absorvem a sílica para suas superfícies, removendo-a da 

solução (PIPERNO, 2006; COCKE et al., 2013). Sabe-se ainda que as concentrações do metal 

na MSPA e a oclusão destes nos fitólitos estão diretamente relacionados com as 

concentrações e disponibilidade do mesmo no solo (LUX et al., 2010; OLIVA et al., 2011; 

BUJÁN, 2013; LIU et al., 2013ab). 

Além disso, existe uma correlação na distribuição de Cd e Si, ou seja, o Cd geralmente 

é depositado onde o Si deposita-se intensivamente (ZANG et al., 2008), ocorrendo a 

precipitação Si-Cd (KAHN et al., 1984 ; WANG et al., 2000). Assim, a produção de fiólitos 

com oclusão do Cd (ZHANG et al., 2008) se apresenta como um dos importantes mecanismos 

de diminuição da toxicidade do Cd para as plantas avaliadas no presente estudo.  

O maior teor de Cd nos fitólitos apresentado pelo M. maximus em todos os solos 

avaliados (FIG. 4 e TAB. 2) indica que essa espécie apresenta maior potencial de oclusão de 

Cd e consequentemente maior tolerância à toxicidade deste metal, independente do solo, 

quando comparado com as demais gramíneas. Esta tolerância torna esta espécie potencial 

canditada a fitorremediação de Cd. As plantas exibem uma ampla gama de adaptações para 

solos com alta concentração de metais ao longo da sua evolução. Por exemplo, o fenótipo da 

hiperacumulação do metal na parte aérea é uma resposta extrema da planta a solos com 

conteúdo metálico elevado (Broadley et al., 2001).  

Por outro lado, essa maior oclusão de Cd nos fitólitos e possível tolerância (FIG. 4 e 

TAB. 2), pode ser reflexo da exigência nutricional dessa espécie. Plantas bem nutridas são 

mais tolerantes a fatores adversos para o crescimento (SOARES et al., 2007; FONSECA, 

2012). Diversos estudos apontam que o M. maximus apresenta elevado potencial produtivo 

em relação à Urochloa, sendo mais responsiva a fertilização do solo (CECATO et al., 2008; 

EUCLIDES et al., 2008; CUNHA et al., 2010; MESQUISTA et al., 2010; OLIVEIRA et al., 

2012; ROMA et al., 2012; FARIA et al., 2015; BRANDÃO et al., 2017; MELO et al., 2018). 

No entanto, a produção de fitólitos e sua e a composição elementar são influenciadas pela 

disponibilidade e absorção de elementos, condições climáticas (fluxo de transpiração), 

espécies vegetais, composição elementar dos fitólitos, concentração de silício no solo e do 

tipo de solo, variedade, localização, resistência a doenças e exigências de fertilizantes (PARR 

e SULLIVAN, 2011; ZUO e LÜ 2011; BUJÁN, 2013; LI et al., 2014; SONG et al., 2016). 
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4.3 Impacto da dose máxima de cádmio, na biomassa, produção e composição elementar 
dos fitólitos das gramíneas 

 
Mesmo em concentrações muito baixas, como 5-10 mg-1 de Cd kg-1 na massa seca de 

folhas, o Cd é extremamente tóxico para maioria das plantas (LUX et al., 2010; WHITE e 

BROWN, 2010) causando alterações bioquímicas, estruturais e fisiológicas (LUX et al., 2010; 

LIU et al., 2013a; FAROOQ et al., 2013; ADREES et al., 2015; RIZWAN et al., 2016). Sabe-

se que as algumas plantas, especialmente as espécies pertencentes às famílias Cyperaceae e 

Poaceae, em condições adversas aumentam a produção de fitólitos como mecanismo de 

resistência contra o estresse biótico e abiótico (EPSTEIN, 2009; LUZ et al., 2015; YANG et 

al., 2018).  

No presente estudo, a dose de 12 mg kg-1 de Cd nos três solos, proporcionou maior 

produção de fitólitos (FIG. 2 e TAB. 2), menor produção da MSPA (FIG. 1 e TAB. 2), maior 

teor de Cd na MSPA (FIG. 3 e TAB. 2) e no fitólito (FIG. 4 e TAB. 2) nas três gramníeas 

estudadas. No entanto, mesmo retido nos fitólitos, o Cd encontra-se em nível que causou 

toxidez às plantas (FIG. 1). Entretando, este resultado indica que as gramíneas avaliadas, 

independente do solo, quando em condiões de excesso de Cd, potencializam o mecanismo de 

desintoxicação e de tolerância a este metal tóxico através da produção de fitólitos e oclusão do 

metal no fitólito, aumentando a resistência ao metal em questão. A função do fitólito como 

mecanismo de desintoxicação de metais pesados, inclusive para Cd, em diversas plantas, tem 

sido relatado em vários estudos (ZHANG et al., 2008; OLIVA et al., 2011; BUJÁN., 2013; 

ADREES et al., 2015; LUZ et al., 2015). 

Além disso, a produção de fitólitos e a oclusão do Cd nos mesmos (FIG. 4 e TAB. 2) é 

um mecanismo que além de desintoxicar as plantas, pode promove a redução da 

contaminação dos solos através do sequestro e estabilização deste metal pesado, que é um 

problema ambiental que ameaça a saúde animal, vegetal e humana (NASCIMENTO e XING, 

2006; ADREES et al., 2015). Esta establização dos fitólitos se dá devido a sua resistência à 

alta temperatura, oxidação, podendo demandar milhares de anos para a sua decomposição 

(PARR, 2006; SONG et al., 2014). No entanto, como já relatado, são vários os fatores que 

podem influenciar a produção de fitólitos e sua composição (BUJÁN, 2013; LI et al., 2014; 

SONG et al., 2016). As razões da produção de fitólitos pelas plantas ainda são poucos 

conhecidas e requerem mais investigação, principalmente, a respeito do papel dos fitólitos no 

sequestro de Cd e consequente desintoxicação das plantas. 
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O comportamento de M. maximus em apresentar a maior produção de fitólitos e maior 

oclusão de Cd nos fitólitos, nos três solos estudados (TAB. 2), sugere que esta espécie é mais 

tolerante à excesso de Cd em relação as outras gramíneas avaliadas, mesmo tendo 

demonstrado menor produção de MSPA e Cd-MSPA (FIG. 1, 3 e TAB. 2). A partir deste 

melhor desempenho do M. maximus, no presente estudo, na dose máxima de Cd (12 mg kg-1), 

que proporcionou a produção média de massa seca dessa espécie, nos três solos avaliados, de 

10,45 g vaso-1 ou 2.661 g m-2 (FIG. 1), estima-se que esta espécie tem capacidade de 

armazenar aproximadamente 0,24 mg kg-1 de Cd nos fitólitos (FIG. 3). Entretanto, se o solo, o 

qual apresentou maior suscetibilide à disponibilidade de Cd, fosse fertilizado e irrigado de 

forma que esta espécie atingisse o seu potenical produtivo máximo, provavelmente, a 

capacidade de armazenamento desse metal dentro desses corpos silicosos seria ampliada.  

Estudos afirmam que é possível aumentar a oclusão de metal no fitólito através da 

seleção de espécies de alta produção de fitólitos e captura de elementos nos fitólitos (PARR et 

al., 2010; PARR e SULLIVAN, 2011). Porém, a seleção de espécies para sequestrar metais 

tóxicos através da fitoextração, não pode ser baseada apenas na produção de fitólitos e captura 

de metal pelo fitólito, deve-se associar estas informações à outras características desejáveis, 

como maior produção de biomassa e rendimento (PARR et al., 2009). Ainda, outros fatores 

limitantes, como diferenças de localização, condições climáticas (PARR et al., 2009; PARR e 

SULLIVAN, 2011; DEY et al., 2015; SONG et al., 2016) e as características da espécie 

também precisam ser consideradas (CORNELIS et al., 2011; KATZ et al., 2013).  

Solos com pH baixos tendem a apresentar maior disponibilidade de Cd e Si, o que 

pode refletir diretamente na produção de fitólitos na planta e maior captura de Cd por estes 

corpos silicosos (LÓPEZ e MAGNITSKI, 2011; BUJÁN, 2013), além de outros fatores já 

citados neste trabalho, como a disponibilidade e absorção de elementos, condições climáticas, 

espécies vegetais, composição elementar dos fitólitos, concentração de silício no solo e do 

tipo de solo, variedade, localização, resistência a doenças e exigências de fertilizantes (PARR 

e SULLIVAN, 2011; ZUO e LU, 2011; BUJÁN, 2013; LI et al., 2014). 

 

5 CONCLUSÕES  
 

Os teores de Cd na MSPA, a produção de fitólitos e a oclusão de Cd nos fitólitos 

produzidos pelas gramíneas aumentaram em função das doses crescentes de Cd aplicadas nos 

solos, enquanto que a produção de MSPA mostrou-se inversamente proporcional. 
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M. maximus foi a gramínea mais tolerante ao excesso de Cd, com maior produção de 

biomassa, de fitólitos e oclusão de Cd nos fitólitos. 

Todas as gramíneas apresentaram a maior produção de fitólitos com oclusão de Cd no 

solo arenoso.  

A produção de fitólitos com a oclusão do Cd pode ser um dos mecanismos de 

desintoxicação das gramíneas à presença desse metal, devido ao aparente sequestro e 

imobilização do Cd na MSPA.  

A produção de fitólitos por gramíneas em solos contaminados por Cd pode aumentar a 

tolerância dessas gramíneas a esse metal pela desintoxicação, imobilização e inativação do 

Cd, fazendo dessas espécies futuras canditadas a técnica da fitorremediação e revegetação de 

solos contaminados por Cd. Porém são necessários mais estudos para elucidar o papel da 

formação de fitólitos no sequestro de Cd. 
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ARTIGO CIENTÍFICO III 
PRODUÇÃO DE FITÓLITOS EM GRAMÍNEAS EM SOLOS CONTAMINADOS 

POR CHUMBO 
 

RESUMO 
 
A contaminação ambiental por chumbo resulta tanto de sua persistência no solo quanto de 

suas numerosas fontes presentes e passadas. A toxicidade desse metal pesado às plantas é 

revelada em alterações como desequilíbrio enzimático, hormonal, nutricional e hídrico e 

consequente reducão da produtividade das culturas. A técnica fitorremediação tem se 

mostrada promissora para a limpeza de solos contaminados com Pb. O uso de espécies com 

potencial fitoextrator, como as gramíneas, além de extrair o metal do solo, transportar e 

acumular altas concentrações na parte aérea pode imobilizar e inativa-lo em corpos silicosos, 

como fitólitos. O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial fitorremediador de gramíneas a 

partir da produção de fitólitos e oclusão de Pb nos fitólitos em três solos contaminados. 

Instalou-se três experimentos em casa de vegetação em delineamento inteiramente 

casualizado, separados por grandes grupos de solos (Neossolo Quartzarênico Órtico, 

Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico e Latossolo Vermelho Distrófico), no esquema 

fatorial 3 x 4, sendo três espécies de gramíneas (Megathyrsus maximus, Urochloa brizantha e 

Urochloa decumbens) e quatro concentrações de Pb (0; 45; 90 e 270 mg kg-1 de solo), com 

três repetições. As gramíneas apresentaram potencial para produção de fitólitos, independente 

do tipo de solo, espécie e teor de Pb no solo. As doses crescentes de Pb, em todos os solos 

avaliados, reduziram a produção da MSPA das gramíneas, no entanto proporcinou maior teor 

do elemento na MSPA, maior produção de fitólitos e captura de Pb nos fitólitos. Em geral, a 

U. brizantha foi a espécie mais tolerante ao excesso de Pb e apresentou maior produção de 

fitólitos e captura de Pb nos fitólitos, nos três solos avaliados e pode ser classificada como 

fitoextratora e bioindicadora. Os fitólitos formados por gramíneas cultivadas em solos com 

excesso de Pb podem sequestrar Pb e contribuir com a tolerância dessas plantas ao metal, pela 

desintoxicação, imobilização e inativação do elemento em questão. 

 

Palavras chave: Contaminação de solos. Fitoextração. Biomineral. 
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PHYTOLITHS OF PRODUCTION IN GRASSES IN SOIL CONTAMINATED WITH 
LEAD 

ABSTRACT 

 
Environmental contamination from lead results both from its persistence in the soil and from 

its numerous present and past sources. The toxicity of this heavy metal to plants is revealed in 

changes such as enzymatic, hormonal, nutritional and water imbalance and consequent 

reduction of crop productivity. The phytoremediation technique has shown to be promising 

for cleaning Pb contaminated soils, and the use of species with phytoextractor potential, such 

as grasses, besides extracting the soil metal, transporting and accumulating high 

concentrations in the aerial part can immobilize and inactivate, in phytosoliths. The objective 

of this study was to evaluate the phytoremediation potential of grasses from phytolith 

production and Pb occlusion in phytoliths under three contaminated soils. Three experiments 

were carried out in a completely randomized design, separated by soil types (Entisols 

Quartzipsammentes, Oxisol Xanthic Acrudox and Oxisol Rhodic hapludox), in the 3 x 4 

factorial scheme, being three species of grasses (Megathyrsus maximus, Urochloa brizantha 

and Urochloa decumbens) and four Pb concentrations (0, 45, 90 and 270 mg kg-1 of soil), with 

three replicates. Grasses presented potential for phytolith production, regardless of soil type, 

species and soil Pb content. Increasing doses of Pb in all evaluated soils reduced the grass 

MSPA production, however, it promoted higher element content in MSPA, higher phytolith 

production and Pb capture in phytoliths. U. brizantha was the most tolerant species to the 

excess of Pb and presented higher production of phytoliths and capture of Pb in the phytoliths, 

in the three evaluated soils and can be classified as phytoextractor and bioindicator. The 

formed phytoliths in grass grown under soil with excess Pb can sequester Pb which may 

contribute to their metal tolerance, by the detoxification, immobilization and inactivation of 

the studied element. 

 

Keywords: Soil contamination. Phytoextraction. Biomineral. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As plantas são alvos de uma ampla gama de poluentes que variam em concentração, 

especiação e toxicidade. Entre os poluentes comuns que afetam as plantas, o chumbo (Pb) está 

entre os mais tóxicos e é freqüentemente encontrado em todos os compartimentos ambientais 

como solos, água, atmosfera e organismos vivos (CECCHI et al., 2008; GROVER et al., 

2010; SHAHID et al., 2011; POURRUT et al., 2011; FAROOQ et al., 2013). A proeminência 

da contaminação ambiental por Pb resulta tanto de sua persistência no solo, por causa da sua 

baixa mobilidade e não degradação no solo (ALI et al., 2013; ISLAM et al., 2008; ANDRA et 

al., 2009; PUNAMIYA et al., 2010; ADRESS et al., 2015; FONTENELE et al., 2017) quanto 

de suas numerosas fontes presentes e passadas, como a fundição, combustão de gasolina com 

Pb, ou aplicações no solo de lodo de esgoto e fertilizantes contaminados com chumbo 

(PIOTROWSKA et al., 2009; GUPTA et al., 2009; SAMMUT et al., 2010; GROVER et al., 

2010).  

O Pb tende a se acumular na camada superficial e diminuir sua concentração em 

profundidade no solo (ABREU et al., 1998). É considerado um veneno protoplásmico geral de 

ação lenta e sutil, de fácil absorção e acumulação pelas plantas (SHARMA e DUBEY, 2005), 

sendo altamente tóxico, mesmo em pequenas concentrações (FONTENELE et al., 2017). Essa 

toxicidade é revelada em alterações como desequilíbrio enzimático, hormonal, nutricional e 

hídrico, alterações na fotossíntese, respiração e na estrutura e permeabilidade da membrana, 

causando crescimento atrofiado, clorose e escurecimento do sistema radicular das plantas 

(SHARMA e DUBEY, 2005; FONTENELE et al., 2017). E em altas concentrações, o Pb 

pode eventualmente levar à morte celular (SEREGIN e IVANOV, 2001), o que resulta em 

reduções acentuadas na produtividade das culturas se tornando um problema sério para a 

agricultura (JOHNSON e EATON, 1980; SHARMA e DUBEY, 2005).  

 A remediação de solos contaminados com Pb representa um desafio significativo para 

muitas indústrias e agências governamentais. Locais contaminados com Pb tem sido 

remediados através de uma gama relativamente estreita de tecnologias baseadas em 

engenharia (SALT et al., 1995; SHARMA e DUBEY, 2005). Nos últimos anos, a 

fitorremediação, ou seja, o uso de plantas para remediar sítios contaminados com metais 

pesados tem se mostrado uma técnica promissora com grande potencial para a limpeza de 

solos contaminados com Pb (SHARMA e DUBEY, 2005; SILVA et al., 2015). Além de ser 

tecnicamente e economicamente atraente, por ser uma remediação in situ, essa técnica 

apresenta a possibilidade de aplicação em áreas extensas e não provoca contaminações 



80 
 

 

secundárias, promovendo a revegetação de áreas até então degradadas (SHARMA e DUBEY, 

2005; ROSSATO, 2010; TAVARES et al., 2013). 

 A fitorremediação pode envolver vários processos (BATISTA, 2013; SILVA et al., 

2015), dentre eles, a fitoextração, que se baseia na utilização de plantas de rápido crescimento 

e fácil cultivo, com potencial para extrair o metal do solo, transportar e acumular altas 

concentrações na parte aérea (SHARMA e DUBEY, 2005; LE BOURLEGAT et al., 2007; 

SOUZA et al., 2011a; SILVA et al., 2015). As gramíneas tem potencial fitoextrator de metais 

pesados por serem tolerantes e acumular metais em seus tecidos, além de apresentarem alta 

taxa de crescimento, produção de biomassa e sistema radicular abundante (NUNES FILHO et 

al., 2015), aliado à sua capacidade de produzir fitólitos (PAN et al., 2017; RU et al., 2018; 

YANG et al., 2018).  

As respostas das plantas à toxicidade do chumbo dependem do genótipo e de suas 

características fisiológicas. Assim, existem diferentes estratégias de defesa contra seus efeitos 

prejudiciais (GUPTA et al., 2013; FONTENELE et al., 2017). A produção de fitólitos é uma 

dessas estratégias de defesa que possibilita a sobrevivência de plantas sob tais condições 

extremas (BUJÁN, 2013; ANALA e NAMBISAN, 2015). 

Os fitólitos são partículas de sílica amorfa, com tamanho entre 1 a 250 µm (PARR, 

2006; PIPERNO, 2006; SONG et al., 2016), resultantes da absorção de ácido silícico 

Si(OH4), Si (OH) ou HSiO da solução do solo pelas raízes das plantas. Estas estruturas se 

formam por processos de polimerização do ácido silícico, o que faz com que a sílica amorfa 

se precipite junto com metais nas células de algumas plantas (LI et al., 2014; PAN et al., 

2017; YANG et al., 2018). Esses corpos silicosos podem aprisionar e neutralizar os íons 

metálicos nocivos em algumas partes das plantas, aumentando a resistência contra o estresse 

causado por esses metais em muitas plantas terrestres, especialmente em espécies das famílias 

Cyperaceae e Poaceae (EPSTEIN, 2009; COSTA et al., 2010; BUJÁN, 2013; FERNANDES, 

2016; YANG et al., 2018), além de reduzir os metais solúveis no solo, principalmente em 

áreas contaminadas, e o mais importante, sem apresentar risco de contaminação da cadeia 

trófica, devido a sua estabilidade (ZHANG et al., 2008; OLIVA et al., 2011; BUJÁN, 2013; 

FAROOQ et al., 2013; SONG et al., 2014; ADREES et al., 2015; FERNANDES-HORN et 

al., 2016). 

Estudos relatam que os fitólitos produzidos em plantas podem contribuir para a 

imobilização, inativação e consequente tolerância das plantas à metais tóxicos (OLIVA, et al., 

2011; BUJÁN, 2013; LUZ et al., 2015; FERNANDES, 2016; SONG et al., 2016). Por outro 

lado, sabe-se que a produção e composição elementar dos fitólitos em plantas dependem de 
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características filogenéticas como gênero e espécie e varia com a fenologia da planta, além do 

tipo de solo (BUJÁN, 2013). Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar o potencial 

fitorremediador de gramíneas a partir da produção de fitólitos e oclusão de Pb nos fitólitos em 

três solos contaminados. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1 Condições experimentais 

 
Os experimentos foram conduzidos em casa de vegetação do Departamento de 

Agronomia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, em 

Diamantina MG (18º 14' S, 43º 36' W, 1.400 m), entre outubro de 2016 a março de 2017. 

Foram instalados três experimentos no delineamento inteiramente casualizado, no esquema de 

fatorial 3 x 4, sendo três espécies de gramíneas (Urochloa decumbens (Stapf) R.D. Webster 

cv. Basilisk; Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.) R.D. Webster cv. Marandu e 

Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs cv. Mombaça) e quatro doses de 

Pb (0, 45, 90 e 270 mg kg-1 de solo), em três grandes grupos de solo, com três repetições. 

Os solos foram classificados como Neossolo Quartzarênico Órtico (RQo), Latossolo 

Vermelho-Amarelo Distrófico (LVAd) e Latossolo Vermelho Distrófico (LVd), conforme o 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos - SBCS (EMBRAPA, 2018), e coletados na 

camada superficial de 0 a 0,20 m, em áreas de ambientes naturais no município de 

Diamantina-MG. Amostras de solos foram coletadas para a realização das análises químicas: 

pH (água), teor de fósforo (P), teor de potássio (K), teor de cálcio (Ca), teor de magnésio 

(Mg), teor de alumínio (Al), capacidade de traca de cátions à pH 7 (T), saturação por Al (m), 

saturação por bases (V) e carbono organico (CO) (SILVA, 2009) e físicas: porcentagem de 

areia, silte e argila (TEIXEIRA et al., 2017) (TAB. 1). As determinações dos teores de Pb, Ni 

e Cd foram pelo método da USEPA 3052, com digestão em forno de micro-ondas com 

H2O2+HNO3+HF, e adição de H3BO3 (USEPA, 2007) (TAB. 1). O teor de Si foi determinado 

por fluorescência de raio X (TAB. 1). Os teores de Fe pouco cristalinos (Feo) foram 

quantificados pelo método do oxalato ácido de amônio e os de óxidos de Fe livres (Fed) pelo 

método do ditionito-citrato-bicarbonato (TEIXEIRA et al., 2017) (TAB. 1). 

Os solos foram corrigidos com calcário dolomítico, visando atingir 45 % de saturação 

por bases (ALVAREZ; RIBEIRO, 1999) e permaneceram incubados por 30 dias em condição 

de umidade equivalente a 60 % do volume total de poros (VTP). A umidade de 60 % do VTP 
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foi controlada por pesagem diária e mantida durante todo o período experimental (FREIRE et 

al., 1980). A adubação básica foi realizada conforme Malavolta (1980), sendo os nutrientes 

aplicados na forma de reagentes puros para análise e misturados totalmente ao solo. As doses 

aplicadas consistiram de: 180 mg N (NH4H2PO4, (NH4)2SO4); 150 mg K (KCl); 50 mg S 

((NH4)2SO4); 1 mg B (H3BO3), 1,5 mg Cu (CuCl2), 5,0 mg Fe (FeSO4.7H2O-EDTA), 4,0 mg 

Mn (MnCl2.H2O) e 4 mg Zn (ZnCl2) por kg de solo. A adubação fosfatada foi estipulada com 

base na capacidade máxima de adsorção de fósforo de cada solo (TAB. 1), estimada a partir 

dos dados da segunda região da isoterma de Langmuir (SPARKS, 1995). Assim, a dose de P 

aplicada foi de 200 mg kg-1 para RQo, de 350 mg kg-1 para LVAd e 450 mg kg-1 para LVd, 

seguido de incubação em sacos plásticos por 15 dias. 

Tabela 1 - Atributos químicos e físicos dos solos antes da implantação dos experimentos. 
Atributo Unidade RQo LVAd LVd 
pH água - 4,7 4,6 4,3 
P mg kg-1 20,0 6,3 2,1 
K mmolc kg-1 0,4 1,0 2,0 
Ca mmolc kg-1 7,0 19,0 20,0 
Mg mmolc kg-1 3,0 10,0 7,0 
Al mmolc kg-1 19,0 8,0 4,0 
T mmolc kg-1 75,0 92,0 90,0 
m % 64,0 21,0 13,0 
V % 14,0 33,0 33,0 
CO g kg-1 0,8 1,7 1,6 
Ni(1) mg kg-1 0,0 0,0 0,0 
Cd(1) mg kg-1 0,0 0,0 0,0 
Pb(1) mg kg-1 0,0 0,0 0,0 
Si(2) g kg-1 557,7 330,2 118,8 
Feo (Amorfo) % Fe2O3 0,07 0,41 0,23 
Fed (DBC) %Fe2O3 1,56 7,10 8,66 
Feo/Fed    ---- 0,04 0,06 0,03 
Areia g kg-1 830 580 310 
Silte g kg-1 110 70 180 
Argila g kg-1 60 350 510 
pH água: Relação solo:água 1:2,5. P e K: extrator Mehlich-1. Ca, Mg e Al: extrator KCl 1 mol L-1. T: Capacidade 
de troca de cátions a pH 7,0. m: saturação de alumínio. V: Saturação por bases. CO: Carbono orgânico pelo 
método Walkey-Black. Areia, silte e argila: Método da pipeta. (1)USEPA 3052. (2)Fluorescência de raio X (FRX). 
RQo: Neossolo Quartzarênico Órtico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico. LVd: Latossolo 
Vermelho Distrófico. 
 

Ao fim do período de incubação, os solos foram transferidos para vasos de polietileno 

com capacidade de 4kg. Em seguida, as doses de Pb (0, 45, 90 e 270 mg kg-1) foram aplicadas 

nos solos (RQo, LVAd e LVd) na forma de nitrato de Chumbo (Pb(NO3)2) puro para análise, 

com incubação dos solos por 15 dias. As doses de Pb aplicadas foram baseadas nos valores de 
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prevenção para intervenção agrícola conforme indicado pela Companhia Ambiental do Estado 

de São Paulo - CETESB (AMBIENTAL, 2005). 

Realizou-se o plantio das gramíneas, em semeadura direta, duas sementes por vaso, 

quinze dias após a adição de Pb nos solos. A umidade do solo foi mantida em torno de 60 % 

do VTP, aferida diariamente através de pesagem, completando-se o peso com água 

deionizada. Após sete dias da germinação, realizou-se desbaste permanecendo uma planta por 

vaso. Durante o período experimental, de 120 dias, foram realizadas quatro adubações de 

cobertura com 30 mg de N por kg de solo, aplicando-se uréia. 

 

2.2 Avaliações do material vegetal e dos fitólitos  

  
Após 120 dias da emergência das gramíneas, foi coletada toda a parte aérea das 

plantas, e posteriormente, o material foi acondicionado em sacos de papel e seco em estufa 

com circulação forçada de ar, à temperatura de 65 ºC, até a obtenção de peso constante. 

Após secagem, o material foi pesado em balança analítica, obtendo o peso de massa 

seca da parte aérea. Após, foi moído e submetido à análise química para determinação dos 

teores de Pb por espectrometria de absorção atômica de forno de grafite (Perkin–Elmer 

Analyst 800), de acordo coma metodologia descrita por Malavolta et al. (1997). O controle de 

qualidade da análise de Pb foi verificado utilizando material de referência certificado (NIST 

SRM 1573a Folha de tomate). 

Os fitólitos da parte aérea das gramíneas foram extraídos de acordo com a metodologia 

adaptada de Parr et al. (2001). Para determinar o teor de fitólitos foram pesados 10 g de massa 

seca da parte aérea moída e colocadas em cadinho de porcelana e calcinado a 600 ºC em 

mufla por um período de 6 horas. As cinzas foram transferidas para tubos de falcon para 

remoção dos carbonatos com a aplicação de 2,5 mL HCl 1 mol L-1. As cinzas foram 

removidas utilizando 2,5 mL de água oxigenada (H2O2, 30vol.). O resíduo foi lavado com 

água destilada e centrifugado a 300 rad s-1 durante 5 min, o sobrenadante foi descartado. Este 

procedimento foi repetido cinco vezes. O resíduo (sílico-fitólito) foi seco a 105 ºC em estufa, 

até peso constante. A quantificação foi realizada por gravimetria clássica em balança analítica 

de 0,00001 g de precisão. Os fitólitos foram expressos em mg kg-1 do peso seco da massa seca 

inicial. 

A análise elementar do Pb nos fitólitos (Pb-Fitólito) foi determinada pelas 

metodologias adaptadas de Fernandes (2016) e pelo método EPA-3052 (USEPA, 1996), onde 

a digestão foi realizada em forno de micro-ondas (CEM modelo MarsXpress) com mistura de 
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2 mL de HCl (37 % GL), 3 mL de HNO3 (65 % GL) e 5 mL de HF (38 % GL) concentrado e 

de pureza analítica, para a quebra das ligações entre o silício e o Pb. A solução de ácidos foi 

adicionada ao resíduo de extração do fitólito (massa de silico-fitólito obtida no processo de 

extração anterior) no tubo de falcon para posterior transferência para os tubos de teflon do 

micro-ondas. A neutralização do HF foi realizada com 2,25 g de H3BO3 (95 %) utilizando o 

micro-ondas. Após, adicionou-se água destilada até o volume de 50 mL para compor o extrato 

final. O teor de Pb ocluso no fitólito (Pb-fitólito) foi determinado por espectrometria de 

absorção atômica de forno de grafite (Perkin–Elmer Analyst 800). 

 

2.3 Análise dos dados 

 
Os dados obtidos, produção de MSPA e de fitólitos, teor de Pb na MSPA e nos 

fitólitos, foram submetidos à análise de variância para gramíneas nos diferentes solos e 

estudos de regressão em função das doses de Pb aplicadas nos solos. As equações de 

regressão foram ajustadas para produção da massa seca da parte aérea (MSPA) das gramíneas, 

produção de fitólitos na MSPA, teor de Pb na MSPA e no fitólito, em função das doses de Pb. 

A partir das equações obtidas, estimaram-se dose zero de Pb 0 mg kg-1 (controle), que não 

proporcionou nenhuma fitotoxidade de Pb nas gramíneas, e a dose máxima de Pb 270 mg kg-1 

(D270) que proporcionou maior de toxidez de Pb nas gramíneas. 

A produção da MSPA, de fitólitos e o teor de Pb na MSPA e nos fitólitos das 

gramíneas, nos três solos, foram estimados substituindo-se a dose zero (controle) e a dose 

máxima (D270) nas equações que relacionam as doses de Pb com essas variáveis. 

 

3 RESULTADOS  
 

3.1 Efeitos do chumbo na produção de biomassa e de fitólitos 
 

A produção de massa seca da parte aérea (MSPA) das gramíneas foi influenciada pelas 

doses crescentes de Pb aplicadas aos solos (p < 0,01). Verificou-se redução da MSPA a partir 

das doses crescentes de Pb no solo, para cada experimento avaliado, ou seja, nos diferentes 

solos (FIG. 1). Em geral, as plantas no RQo, apresentaram menor redução da MSPA com as 

doses crescentes de Pb (FIG. 1). 

Entre as espécies avaliadas, a U. brizantha apresentou maior tolerância (menor 

redução da MSPA, independente do solo) ao Pb nos solos avaliados (> coeficiente das 
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equações) (FIG. 1). As três gramíneas apresentaram produção de fitólitos, independente do 

solo e espécie (FIG. 2 e TAB. 2). A produção de fitólitos na MSPA das gramíneas aumentou 

com as doses crescentes de Pb aplicadas ao solo (p < 0,01), sendo a U. brizantha a espécie 

que apresentou maior produção de fitólitos (> coeficiente das equações) (FIG. 2), nos três 

solos avaliados. A maior produção de fitólitos foi observada no RQo, em todas as gramíneas 

(FIG. 2 e TAB. 2). 

Figura 1 - Produção de massa seca da parte aérea (MSPA) de gramíneas num período de 120 

dias após emergência em função das doses de Pb aplicadas em três grandes grupos 

de solo. 

0 45 90 270

M
SP

A
 (g

 v
as

o-1
)

0

5

10

15

20

25
RQo

0 45 90 270
0

5

10

15

20

25

0 45 90 270
0

5

10

15

20

25
LVAd LVd

0 45 90 270

M
SP

A
 (g

 v
as

o-1
)

0

5

10

15

20

25

0 45 90 270
0

5

10

15

20

25

0 45 90 270
0

5

10

15

20

25

0 45 90 270

M
SP

A
 (g

 v
as

o-1
)

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

Doses de Pb no solo (mg kg-1)

0 45 90 270
0

5

10

15

20

25

0 45 90 270
0

5

10

15

20

25

RQo LVAd LVd

RQo LVAd LVd

Urochloa decumbens cv. ‘Basilisk’

Urochloa brizantha cv. ‘Marandu’

Megathyrsus maximus cv. ‘Mombaça’

y = 12,3 - 0,1969x0,5

(F = 225,3(p<0,01), R2 = 0,99)

y = 11,7 - 0,1366x0,5

(F = 52,4(p<0,05), R2 = 0,92)
^

^

y = 11,0 - 0,1581x0,5

(F = 41,6(p<0,05), R2 = 0,91)
^

y = 14,9 - 0,1575x0,5

(F = 58,3(p<0,05), R2 = 0,93)
^

y = 14,7 - 0,1474x0,5

(F = 97,1(p<0,01), R2 = 0,98)
^

y = 19,9 - 0,3699x0,5

(F = 43,1(p<0,05), R2 = 0,87)

y = 22,1 - 0,5811x0,5

(F = 107,3(p<0,01), R2 = 0,98)
^

y = 15,9 - 0,1285x0,5

(F = 25,1(p<0,05), R2 = 0,81)

^

y = 22,9 - 0,6038x0,5

(F = 59,2(p<0,05), R2 = 0,90)
^ ^

 

 



86 
 

 

RQo: Neossolo Quartzarênico Órtico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico. LVd: Latossolo 
Vermelho Distrófico.  
 
Figura 2 - Produção de fitólitos na parte aérea de três gramíneas num período de 120 dias 

após emergência em função das doses de Pb em três grandes grupos de solo. 
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RQo: Neossolo Quartzarênico Órtico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico. LVd: Latossolo 
Vermelho Distrófico. 
 

3.2 Concentração de chumbo na massa seca da parte aérea e no fitólito 
 

Os teores de Pb na MSPA das gramíneas aumentaram com o aumento das doses de Pb 

nos três solos avaliados (FIG. 3). O M. maximus apresentou os maiores teores de Pb na MSPA 
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no RQo e LVd, enquanto a U. decumbens foi a espécie com os maiores teores desses 

elementos, quando cultivada no LVAd (FIG. 3 e TAB. 2).  

Os fitólitos produzidos pelas gramíneas nos diferentes solos (FIG. 2) foram capazes de 

capturar o metal Pb nos três diferentes solos (FIG. 4). Os teores de Pb nos fitólitos (Pb-

Fitólito) aumentaram com as doses crescentes de Pb, nos três solos (FIG. 4). O maior teor de 

Pb nos fitólitos foi observado nas gramíneas no RQo, sendo a U. brizantha, de forma geral, a 

espécie que apresentou a maior oclusão de Pb nos fitólitos (FIG. 4 e TAB. 2). 
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Figura 3 - Teor de Pb na massa seca da parte aérea (MSPA) de três gramíneas num período 

de 120 dias após emergência em função das doses de Pb em três grandes grupos 

de solo. 
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RQo: Neossolo Quartzarênico Órtico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico. LVd: Latossolo 
Vermelho Distrófico.  
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Figura 4 - Teor de Pb no fitólito produzido na parte aérea de três gramíneas num período de 
120 dias após emergência em função das doses de Pb em três tipos de solo. 
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RQo: Neossolo Quartzarênico Órtico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico. LVd: Latossolo 
Vermelho Distrófico.  
 

3.3 Impacto da dose máxima de chumbo na biomassa, produção e composição elementar 

dos fitólitos das gramíneas 
 

A aplicação da dose máxima de Pb (D270), de forma geral, proporcionou a maior 

redução na produção da MSPA (FIG. 1 e TAB. 2), maior produção de fitólitos (FIG. 2 e TAB. 
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2) e maiores teores de Pb na MSPA (FIG. 3 e TAB. 2) e no fitólito (FIG. 4 e TAB.2). A U. 

brizantha, em geral, foi a gramínea que apresentou a menor redução percentual da produção 

de biomassa (TAB. 2), maior produção de fitólitos e maior teor de Pb-fitólito nos três solos 

(FIG. 1, 2, 4 e TAB. 2). No RQo (arenoso) as gramíneas apresentaram menor produção de 

MSPA, maior produção de fitólitos (T fit), maior teor de Pb na MSPA (Pb-MSPA) e maior 

oclusão de Pb no fitólito (Pb-fit) na dose máxima de Pb aplicada (D270) (TAB. 2). 

Tabela 2 - Massa seca (MSPA), Teor de fitólitos (T fit), de Pb na parte aérea (Pb-MSPA) e 
oclusão Pb no fitólito (Pb-fit) correspondente a dose zero (Controle) e dose 
máxima (D270) de Pb aplicadas nos três solos num período de 120 dias após 
emergência das gramíneas. 

Solo1/ Gram2/ MSPA  T fit  Pb-MSPA  Pb-fit 
  Controle D270  Controle D270  Controle D270  Controle D270 
  g vaso-1  ............................ mg kg-1 .............................. 
 U.dec. 12,30 9,06  5.904 11.294  0 169,86  0 0,53 

RQo U.briz. 11,70 9,46  6.877 20.795  0 171,32  0 0,57 
 M.max. 11,00 8,40  5.144 9.630  0 176,88  0 0,46 
             
 U.dec. 14,90 12,31  5.930 11.188  0 141,78  0 0,27 

LVAd U.briz. 14,70 12,28  6.576 12.656  0 105,06  0 0,30 
 M.max. 19,90 13,82  6.308 9.348  0 99,82  0 0,24 
             
 U.dec. 22,10 12,55  4.902 8.993  0 105,68  0 0,22 

LVd U.briz. 15,90 13,79  4.927 9.265  0 101,28  0 0,22 
 M.max. 22,90 12,98  5.423 8.529  0 131,54  0 0,19 

1/RQo: Neossolo Quartzarênico Órtico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico. LVd: Latossolo 
Vermelho Distrófico. 2/Gram: Gramíneas; U. dec.: Urochloa decumbens; U. briz.: Urochloa brizantha; M. 
Max.:Megathyrsus maximus. 
 

 4 DISCUSSÃO 
 

4.1 Efeitos do chumbo na produção de biomassa e de fitólitos 
 

O fornecimento de Pb mesmo em baixas doses reduziu as produções da MSPA das 

gramíneas, nos solos avaliados (FIG. 1). Estes resultados comprovam o efeito tóxico do Pb, 

uma vez que plantas cultivadas em ambientes com chumbo têm o crescimento e 

desenvolvimento afetados devido os diversos efeitos negativos desencadeados após absorção 

desse metal pelas plantas (SHARMA e DUBEY, 2005; VAN DER MERWE et al., 2009; 

SOUZA et al., 2011b; HOSSAIN et al., 2012; LIMA et al., 2013; RIBEIRO et al., 2015; 

FONTENELE et al., 2017). Entre os efeitos, está o desequilíbrio nutricional em diferentes 

espécies de plantas (SHARMA e DUBEY, 2005; ALVES, 2016), como redução na absorção, 

distribuição e acúmulo de macro micronutrientes nos diversos órgãos da cultura do feijoeiro 

(CANNATA et al., 2013) e de hortaliças (LIMA et al., 2013; BERTOLI et al., 2011), 
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afetando a produção de biomassa e desenvolvimento dessas culturas (CANNATA et al., 2013; 

LIMA et al., 2013). Esse desequilíbrio nutricional pode ter ocorrido nas gramíneas avaliadas 

no presente estudo, contribuindo para redução da produção de MSPA das mesmas (FIG. 1).  

A maior tolerância das espécies em solos arenosos e menor sensibilidade ao Pb 

apresentada pela U. brizantha em relação as demais espécies avaliadas, nos diferentes solos 

(FIG. 1), pode estar relacionada às características da espécie. O Pb apresenta maior 

disponibilidade em solos arenosos (ALVES, 2016), mas contudo as gramíneas cultivadas 

nesse solo apresentaram a menor redução da MSPA (FIG. 1). Esse resultado confirma que a 

fitotoxicidade deste metal pesado depende não só da sua disponibilidade e concentração, mas 

também do período de exposição ao metal, da espécie e de suas características fisiológicas, 

órgão ou tecido da planta afetado, bem como os mecanismos de tolerâncias (SHARMA e 

DUBEY, 2005; GUPTA et al., 2013; MORAES et al., 2014; FONTENELE et al., 2017). 

Estudos apontam que o Pb afeta os vegetais de forma diferenciada, apresentando estes, mais 

ou menos sensibilidade aos efeitos adversos do Pb, em decorrência às características de cada 

espécie (HUSSAIN et al., 2006; HONG et al., 2008; LIMA et al., 2013).  

 A produção de fitólitos pelas diferentes espécies de gramíneas, em solos com 

diferentes texturas, composição e teor de Pb, comprova que estas gramíneas são produtoras 

potenciais destes corpos silicosos (FIG. 2 e TAB. 2). Estudos afirmam que as Poaceas são 

grandes produtoras de fitólitos (PARR, 2006; MALIK et al., 2010; ZHANG et al., 2010; PAN 

et al., 2017; RU et al., 2018; YANG et al., 2018). E essas gramíneas aumentaram a produção 

de fitólitos com a aplicação das maiores doses de Pb nos solos (FIG. 2 e TAB. 2), 

confirmando que a maior concentração e disponibilidade de um elemento no solo pode 

influenciar na produção de fitólitos nos órgãos de plantas (BUJÁN, 2013; LI et al., 2014). Ou 

seja, a maior produção de fitólitos pelas gramíneas está relacionada à maior concentração e 

disponibilidade de Pb nos solos do presente estudo). O que também pode explicar a maior 

produção de fitólitos observada pelas gramíneas no RQo em relação aos outros solos 

avaliados (FIG. 2 e TAB. 2). Sabe-se que solos mais arenosos, com a fração argila com baixa 

CTC e menores teores de matéria orgânica e ácidos, implicam em maior biodisponibilidade de 

Pb (KABATA-PENDIAS e PENDIAS, 2001; COSTA et al., 2007; PIERANGELI et al., 

2009), o que remete a importância destes fatores na adsorção e dessorção deste metal tóxico 

ao solo e consequentemente na produção de fitólitos pelas plantas (BUJÁN, 2013; ALVES, 

2016).  

Por outro lado, a maior produção de fitólitos observada em U. brizantha nos três solos, 

confirma que a produção de fitólitos em plantas depende de características filogenéticas, 
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como gênero e espécie, porém, de acordo com a literatura, a fenologia das espécies, 

características do solo, e as condições ambientais, também são fatores que influenciam a 

produção destes corpos silicosos. (GUNTZER et al., 2012; BUJÁN, 2013; LI et al., 2014; 

ADRESS et al., 2015). Nas condições experimentais estudadas, este resultando indica que a 

maior tolerância da U. brizantha em função da menor redução da MSPA (FIG. 1) pode ser 

reflexo dessa maior produção de fitólito. Estes corpos silicosos chamados de fitólitos 

fornecem resistência mecânica e ajuda na proteção contra estresses físicos, químicos e 

biológicos da planta (SONG et al., 2012; ANALA e NAMBISAN, 2015). 

 

4.2 Concentração de chumbo na massa seca da parte aérea e no fitólito 

 
Os teores de Pb na MSPA aumentaram em função das doses de Pb aplicadas nos três 

solos, para todas as gramíneas avaliadas (FIG. 3), corroborando com os resultados 

encontrados por Romeiro et al. (2007) e Rossato (2010). Isto indica que as gramíneas 

estudadas apresentam capacidade de extrair o Pb do solo, não limitando a absorção com o 

aumento das doses de Pb (FIG. 3), constatando portanto sua capacidade fitoextratora, sendo 

tolerantes possivelmente por apresentarem mecanismos fisiológicos e bioquímicos eficazes 

para reduzir a toxidez dos metais pesados em seus tecidos (ELTROP et al., 1991; ALVES et 

al., 2008; SOUZA et al., 2011b). 

Entretanto, as gramíneas avaliadas, a princípio, podem não ser consideradas plantas de 

interesse para fitorremediação de Pb, pois apresentaram crescimento afetado, reduzindo a 

produção da MSPA com o aumento das doses de Pb nos solos (FIG. 1). Além disso, plantas 

hiperacumuldoras de Pb apresentam capacidade de extrair, tolerar e acumular altos teores 

deste metal pesado em seus tecidos, quando cultivadas em solos com altos teores desse metal, 

tolerando concentrações superiores a 1.000 mg kg-1 de Pb na massa seca (RASKIN et al., 

1994), ou serem capazes de extrair e acumular em seus tecidos, teores de Pb correspondente 

em até 1 % da massa seca produzida (ALI et al., 2012; LEE, 2013), o que não foi observado 

no presente estudo.  

Por outro lado, quase todas as plantas hiperacumuladoras reportadas na literatura 

apesar de apresentarem altas concentrações do elemento químico na massa seca, produzem 

pouca biomassa, o que resulta em uma baixa absorção do metal por área (ZHANG et al., 

2010). Nesse sentido, a alta produção de massa seca pelas gramíneas e capacidade de 

acumulação de Pb as potencializa para ser usado em programas de fitorremediação de Pb. 

Além disso, o fenótipo da hiperacumulação do metal na parte aérea é uma resposta extrema da 
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planta a solos com conteúdo metálico elevado, ou seja, é adquirido ao longo da sua evolução 

(BROADLEY et al., 2001). 

Portanto, as gramíneas estudadas além de acumuladoras, são plantas bioindicadoras, 

uma vez que esta classificação é dada às plantas que absorvem o metal tóxico e que as 

concentrações internas do metal refletem os teores externos (BAKER, 1981; SIMÃO e 

SIQUEIRA, 2001; SOUZA, 2014; FERNANDES, 2016), podendo então, serem plantas com 

potencial para a fitoextração de Pb em solos contaminados. 

As diferenças fisiológicas entre as gramíneas avaliadas, aliadas às características de 

cada solo, influenciaram a absorção do Pb, o que refletiu nos maiores teores do elemento na 

MSPA do M. maximus no o RQo e LVd e da U. decumbens no LVAd (FIG. 3) e 

consequentemente na tolerância dessas espécie ao metal em questão. Em condições de 

estresse por metais pesados, as plantas podem desenvolver vários mecanismos de tolerância 

que as tornam adaptadas ao ambiente (SOUZA et al., 2011).  

Porém, os mecanismos de tolerânciaaos metais tóxicos mais conhecidos se resumem 

basicamente em duas classes: a) mecanismos que agem no sentido de expulsar o metal depois 

de absorvido ou de impedir sua entrada pela raiz; b) mecanismos de desintoxicação, 

complexando o metal em organelas específicas da planta, principalmente nos vacúolos 

(HARTWIG et al., 2007). No entanto, outros mecanismos potenciais como ligação de metais 

tóxicos no meio intra e extracelular e seu isolamento em um compartimento não vital estão 

sendo alvo de especulações, discussões e estudos (TAIZ e ZEIGER, 2009; LUX et al., 2010; 

OLIVA et al., 2010; ROSSINI et al., 2011; ADRESS et al., 2015).  

Entre esses mecanismos potenciais, está a produção de fitólito e a oclusão de metais 

nos seu interior (ADRESS et al., 2015; YANG et al., 2018). No presente estudo, observou-se 

que as aplicação de doses crescentes de Pb nos solos proporcionou aumento no teor do metal 

na MSPA, maior produção de fitólitos e oclusão de Pb no fitólito em todas as gramíneas (FIG. 

2, 3 e 4), demonstrando que estas espécies possuem mecanismo que permite a captura e 

acumulação desse metal pesado (FIG. 4). Possivelmente, esta captura e acumulação de Pb 

pelos fitólitos podem estar relacionado com um mecanismo de defesa destas gramíneas, o 

qual pode ter auxiliado as espécies a reduzir a toxicidade deste metal. Este fato é corroborado 

quando verifica-se o aumento da produção de fitólitos (FIG. 2) e consequente aumento do teor 

de Pb nos fitólitos (Pb-fitólitos) (FIG. 4) a medida que se aumenta os teores de Pb disponíveis 

no solo.  

No entanto, dentre as funções atribuídas à produção de fitólitos nas plantas 

(NEETHIRAJAN et al., 2009; ANALA e NAMBISAN, 2015), relata-se o efeito aliviador de 
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estresses fisiológicos no crescimento das plantas advindos da toxicidade de metais pesados, a 

partir da captura e imobilização destes metais pelos silicofitólitos (NEUMANN et al., 1997; 

BRINGEZU et al., 1999; ZANG et al., 2008; KAMENÍK et al., 2013; OLIVA et al., 2011; 

BUJÁN, 2013; ANALA e NAMBISAN, 2015; ADREES et al., 2015; LUZ et al., 2015; 

SONG et al., 2016).  

A maior produção de fitólitos pelas gramíneas e oclusão de Pb nos fitólitos no RQo, 

possivelmente é devido a maior disponibilidade e, ou concentração de Pb e Si neste solo em 

consequência de suas características como alto teor de areia, baixa CTC, menor teor de 

matéria orgânica e pH (pH =4,3), características estas que aumentam disponibilidade de Pb no 

solo (COSTA et al., 2007; LIMA et al., 2013; ALVES, 2016). Por outro lado, nos solos mais 

argilosos e com maiores teores de óxidos de Fe (LVAd e LVd) (TAB. 1), as gramíneas 

apresentaram menor toxicidade ao Pb, menor redução na produção de biomassa (FIG. 1) 

quando comparado com solo arenoso (RQo). Este menor efeito da fitotoxidez do Pb (FIG. 1) 

pode ser atribuído a menor disponibilidade desse metal nos solos mais argilosos, tendo em 

vista sua forte capacidade adsortiva com os componentes do solo e à maior energia de ligação 

do Pb em solos com maiores teores de argilominerais, óxidos de ferro e matéria orgânica 

(formação de complexos Pb-MOS), ficando menos disponível às plantas e com menor 

potencial tóxico em relação ao solo arenoso (ROSSATO, 2010). 

O teor de Pb disponível e adsorvido na forma trocável no solo indica alta mobilidade e 

biodisponibilidade imediata do mesmo, enquanto as concentrações decorrentes das intensas 

ligações químicas, se fazem presentes nas frações matéria orgânica, óxidos de Mn e Fe 

amorfo e cristalino e indicam que o metal está imobilizado, pouco móvel no ambiente e com 

baixa disponiblidade às plantas, apresentando menor risco de contaminação ambiental (LU et 

al., 2005; BOSSO e ENZWEIKER, 2008). Contudo, sabe-se que além do solo, a produção de 

fitólitos, e a composição elementar dos mesmos são influenciadas pela absorção de elementos, 

condições climáticas (fluxo de transpiração), composição elementar dos fitólitos, 

concentração de silício no solo, espécies vegetais, variedade, localização, resistência a 

doenças e exigências de fertilizantes (PARR e SULLIVAN, 2011; ZUO e LÜ, 2011; BUJÁN, 

2013; LI et al., 2014; SONG et al., 2016). 
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4.3 Impacto da dose máxima de chumbo, na biomassa, produção e composição 
elementar dos fitólitos das gramíneas  

 
Embora o chumbo não seja um elemento essencial para as plantas, ele é facilmente 

absorvido e acumulado em diferentes partes da planta, e logo o seu excesso pode provocar 

vários sintomas de toxicidade, por exemplo, desequilíbrio de nutricional e redução 

crescimento das plantas (SHARMA e DUBEY, 2005), como observado no presente estudo 

(FIG. 1 e TAB. 2). A exposição das gramíneas ao excesso de Pb aumentou a absorção do 

metal pelas plantas e elevou os teores na MSPA (FIG. 3 e TAB. 2) o que pode ter levado a 

toxicidade nas gramíneas, refletindo em redução da produção de biomassa (FIG. 1 e TAB. 2).  

No entanto, em resposta a esse estresse causado pelo excesso de Pb parece que essas 

espécies aumentaram a produção de fitólitos (FIG. 2 e TAB. 2) sugerindo que quanto maior o 

estresse sofrido pelas gramíneas em função das maiores concentrações de Pb maior é a 

produção de fitólitos pelas mesmas. Este fato evidencia que a oclusão de Pb pelos fitólitos nas 

gramíneas em questão constitue um mecanismo aliviador da fitotoxidez ou de tolerância ao Pb 

em condições de estresse causado por este metal. Estudos afirmam que plantas sob condições 

de estresse por metais pesados, adquirirem tolerância devido ao desenvolvimento de 

mecanismos que as tornam adaptadas a esta condição (RATHEESH CHANDRA et al, 2010; 

SOUZA et al 2011; ADREES et al., 2015). 

Alguns estudos relatam a função dos fitólitos como mecanismo de desintoxicação de 

plantas à metais (OLIVA et al., 2011; BUJÁN, 2013; ADREES et al., 2015; LUZ et al., 2015; 

ANALA e NAMBISAN, 2015). Dessa forma a oclusão de Pb nos fitólitos produzidos pelas 

gramíneas principalmente sob altas concentrações desse metal, (FIG. 4 e TAB. 2), 

fundamenta a inferência destes corpos silicosos serem possivelmente um mecanismo de 

desintoxicação, refletindo em tolerância adicional destas espécies à concentrações deste 

elemento tóxico.  

Além disso, as características que os fitóliotos apresentam como grande resistência à 

alta temperatura, oxidação e à decomposição persistindo muitas vezes, intactos após a 

decomposição da planta (PARR, 2006; SONG et al., 2014; FERNANDES, 2016; PAISANI et 

al., 2016), indicam que este biomineral pode ser não só um mecanismo de desintoxicação de 

metais em plantas, mas também um promissor sequestrador de metal pesado e descontaminate 

de áreas, diminuindo o risco de contaminação da cadeia trófica (OLIVA et al., 2011; 

ADREES et al., 2015; LUZ et al., 2015; FERNANDES, 2016). 
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O melhor desempenho de U. brizantha, com relação o menor percentual de redução na 

produção da biomassa (TAB. 2), maior produção de fitólitos e maior oclusão de Pb nos 

fitólitos, nos três solos estudados, em relação as outras gramíneas avaliadas (FIG. 2, 4 e TAB. 

2), sugere que essa espécie é mais tolerante ao excesso de Pb em relação as outras gramíneas 

avaliadas (FIG. 3 e TAB. 2). Esta constatação faz da U. brizantha uma canditada com 

potencial ao uso da técnica de fitorremediação, visto que quase todas as plantas 

hiperacumuladoras de metais reportadas na literatura apresentam altas concentrações do 

elemento químico na massa seca, no entanto, produzem pouca biomassa, o que resulta em 

uma baixa absorção do metal por área (ZHANG et al., 2010).  

Além disso, a alta capacidade de armazenar um metal no fitólito pode está associado a 

um mecanismo de defesa, o qual ajuda a espécie a reduzir a toxicidade e aumentar a tolerância 

da espécie causada por este metal, e o fato de ser um processo praticamente irreversível após 

para imobilização e inativação dos excessos do elemento faz da espécie um potencial 

fitorremediador de metais (OLIVA et al., 2011; FERNANDES, 2016). 

Estudos afirmam que é possível aumentar a oclusão de metal no fitólito através da 

seleção de espécies de maior produção de fitólitos e captura de elementos nos fitólitos (PARR 

et al., 2010; PARR e SULLIVAN, 2011). No entanto, a escolha de espécies para sequestrar 

metais tóxicos através da fitoextração não pode ser fundamentada apenas na produção de 

fitólitos e captura de metal pelo fitólito, deve-se associar estas informações à outras 

características desejáveis, como maior produção de biomassa e rendimento (PARR et al., 

2009). Porem, deve levar em conta também que fatores como acidez do solo, disponibilidade 

de Pb e Si, disponibilidade e absorção de elementos, tipo de solo, assim como, a mineralogia 

da fração argila associada à um maior teor de óxidos de Mn e hidróxidos de Fe e Al e teor de 

matéria orgânica podem refletir diretamente na produção de fitólitos na planta e maior captura 

de metal por este corpo silicoso (LÓPEZ e MAGNITSKI, 2011; BUJÁN, 2013). Estes fatores 

podem explicar a maior produção de fitólitos e oclusão do Pb nas gramíneas nos solos 

arenosos (FIG. 2, TAB. 2).  

Outros fatores como localização, condições climáticas (fluxo de transpiração), 

espécies vegetais, resistência a doenças e exigências de fertilizantes (PARR e SULLIVAN, 

2011; ZUO e LÜ, 2011; BUJÁN, 2013; LI et al., 2014; SONG et al., 2016) também precisam 

ser levados em conta na hora de selecionar uma espécie para produção de fitólitos e sequestro 

de elemento nos mesmos. Assim a produção de fitólitos e a ação dos fitólitos na captura de Pb 

como forma de desintoxicação, aumento da tolerância às plantas e consequente sequestro de 

metais pesados no solo, requer mais investigações. 
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5 CONCLUSÕES  
 

As doses de Pb aplicadas nos solos influenciaram na elevação dos teores de Pb na 

MSPA, na produção de fitólitos e na oclusão de Pb nos fitólitos produzidos pelas gramíneas, 

afetando a produção de MSPA. 

U. brizantha foi a gramínea mais tolerante ao excesso de Pb, apresentando menor 

percentual de redução na produção de biomassa e maior produção de fitólitos, aliado a maior 

oclusão de Pb em fitólitos. Esta espécie tem potencial para a fitoextração, sendo bioindicadora 

e acumuladora de Pb.  

Todas as gramíneas apresentaram a maior produção de fitólitos com oclusão de Pb no 

solo arenoso.  

A produção de fitólitos com a oclusão do Pb pode ser um dos mecanismos que 

ameniza o estresse causado pelo Pb em gramíneas. 

A produção de fitólitos por gramíneas nos solos contaminados por Pb pode aumentar a 

tolerância dessas gramíneas a esse metal pela desintoxicação, imobilização e inativação do Pb 

e promover a descontaminação dos solos através do sequestro do Pb, considerando a natureza 

estável destes corpos silicosos. Contudo, são necessários mais estudos para elucidar os 

aspectos sobre a formação dos fitólitos com sequestro de Pb. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os efeitos de essencialidade e de toxidez de Ni são comprovados neste estudo, assim 

como a fitotoxicidade do Cd e Pb. No entanto, a interação entre estes metais e sua dinâmica 

com outros elementos devem ser alvo de estudos, uma vez que estas relações podem afetar a 

biodisponibilidade destes metais no ambiente solo-planta. 

Os teores de fitólitos nas gramíneas estudadas são influenciados pela espécie e 

características químicas e físicas do solo, como disponibilidade de Si e concentração de 

metais. Os resultados sugerem que a produção de fitólitos reflete na disponibilidade de metais, 

e que uma das funções deste corpo silicoso pode ser agir como proteção contra o estresse 

causado pelos metais pesados, Ni, Cd e Pb, permitindo concentrações mais elevadas destes 

metais nos tecidos das plantas. No entanto, os resultados obtidos nessse trabalho oferecem 

uma perspectiva de pesquisa para aprofundar o estudo de como avaliar, quantificar e melhorar 

o potencial dos fitólitos no sequestro de metais pesados, fornecendo tolerância às plantas, 

considerando o sequestro de Ni, Cd e Pb por fitólitos como parte dos mecanismos de 

tolerância das gramíneas à metais tóxicos.  

Portanto, os fitólitos se mostraram promissores para estudos na captura dos metais 

tóxicos Ni, Cd e Pb, sobretudo por serem estruturas estáveis, contribuindo para o sequestro 

destes metais tóxicos em solos poluídos. Entretanto é necessário expandir as investigações, 

uma vez que é possível aumentar a oclusão de metais nos fitólitos através da seleção de 

espécies de maior produção e captura de elementos nos fitólitos. Porém, são deficientes 

informações quanto a dinâmica de diversos elementos no solo e o estado nutricional mineral 

das plantas influenciando fisiologicamente nos processos de produção de fitólitos e oclusão de 

metais tóxicos nestes corpos silicosos, contribuindo, por fim, para um maior sequestro de 

metais pesados em solos contaminados. 

 
 


