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Resumo – Realizou-se o estudo do emprego de Glycine max cv CD 214 Br e Brachiaria brizantha cv Marandu com o
intuito de se avaliar o potencial de ambas para fitorremediação de solo planosolo háplico contaminado por petróleo a
3%. Exemplares dessas cultivares foram mantidos em solos controle e contaminado durante dois meses no ano de 2006.
A biometria incluiu: área foliar, comprimentos de raiz e da parte aérea e biomassas radicular e aérea. Cortes anatômicos
de folha e raiz de plantas dos grupos controle e contaminado foram comparados. Aos 30 dias do experimento, a soja
apresentou modificações em menos variáveis biométricas que a braquiária. Porém aos 60 dias, todas as variáveis
biométricas foram afetadas. O estudo da anatomia foliar indicou alterações importantes para densidade estomática,
quantidade de tricomas, contorno das células epidérmicas e espessura foliar. A soja mostrou-se mais tolerante que
braquiária à presença do contaminante. A condição estressante promovida pelo solo contaminado promoveu alterações
anatômicas.
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Phytorremediation of soils contaminated by oil
Abstract – It was realized the study of the use of Glycine max cv CD 214 Br and Brachiaria brizantha cv Marandu in
order to evaluate the potential for phytorremediation these plants for 3% oil polluted soil. Specimens of these cultivars
were cultivated in control and polluted soils during two months in 2006. Biometry included leaves area, aerial and root
lenght, aerial and root biomass. It was effected anatomical cutting of leaf and root of the polluted and control groups.
Soybean exhibited modifications in less biometrical data that braquiaria at day 30. In other hand, after 60 days, all
biometric variables were affected. The study of leaf anatomy indicated significant changes for stomatal density,
quantity of trichomes, contour of epidermical cells and leaf thickness . The soybean was more tolerant that braquiaria in
the presence of the contaminant. The stressful condition promoted by the contaminated soil promoted anatomical
changes.
Keywords: Glycine max, Brachiaria brizantha, biometry, leaf anatomy.

INTRODUÇÃO
O petróleo é um combustível fóssil de grande significado para a economia mundial, mas que
também representa um problema ambiental relevante, devido à sua freqüente introdução no
ambiente, não apenas sob a forma de combustível, como também pela larga utilização industrial de
seus derivados (Pons et al. 2006). O setor petroquímico em toda sua cadeia produtiva é também, um
dos que mais contaminam o ambiente. Por este motivo, a contaminação do solo por petróleo e
derivados tem merecido pesquisas extensas nos últimos anos.Dentre as centenas de compostos
hidrocarbonetos existentes no petróleo, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) formam
um grupo de xenobióticos conhecidos por sua alta persistência no meio ambiente. A remediação de
solos contaminados por HPAs, através de técnicas convencionais é muito cara e eventualmente
demorada ou ineficiente (Rock, 2003).
Várias tecnologias para tratamento de resíduos perigosos ou recalcitrantes têm sido
desenvolvidas. Diversas opções de remediação vêm sendo desenvolvidas para mitigar e prevenir
ameaças à saúde pública e ao ambiente.
Uma dessas estratégias para enfrentar a contaminação por compostos xenobióticos é a
fitorremediação. A fitorremediação consiste no uso de plantas, microorganismos associados e
respectivas enzimas, assim como a aplicação de técnicas agronômicas para degradar, reter,
imobilizar ou reduzir a níveis não-tóxicos os contaminantes ambientais através de processos que
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visam recuperar a matriz do solo ou da água subterrânea e estabilizar o contaminante (Cunningham
et al., 1996). Resultados promissores de fitorremediação já foram obtidos para metais pesados,
agrotóxicos, explosivos, solventes clorados, subprodutos tóxicos da indústria e hidrocarbonetos de
petróleo (Alkorta & Garbisu, 2001; Pires, 2003). As vantagens da fitorremediação incluem seu
custo relativamente baixo, benefícios estéticos e natureza não-invasiva (Baird, 2002; Cunningham
et al., 1996).
A fitorremediação oferece vantagens, tais como: grandes áreas podem ser tratadas a baixo custo,
com possibilidades de remediar águas contaminadas, o solo e o subsolo e ao mesmo tempo
embelezar o ambiente (Cole et al. 1995; Vose et al. 2000). Entretanto, o tempo para se obter
resultados pode ser longo. A concentração do poluente e a presença de toxinas devem estar dentro
dos limites de tolerância da plantas usadas para não comprometer o tratamento. Riscos como a
possibilidade dos vegetais entrarem na cadeia alimentar, devem ser considerados quando empregar
esta tecnologia (Cunningham et al., 1996).
Diversos grupos de plantas mostram promissoras como agentes para fitorremediação. Esses
grupos incluem: gramíneas, leguminosas, hortaliças, espécies de porte arbóreo e diversas outras
monocotiledôneas e eudicotiledôneas (Cunningham et al., 1996; Merkl et al., 2004; Hynes et al.,
2004; Huang et al., 2005).
A seleção das espécies utilizadas, Glycine max cv CD 214 RR e Brachiaria brizantha baseou-se
nos indícios de existência na literatura especializada de potencial fitorremediador para
contaminantes orgânicos e, em especial, hidrocarbonetos de petróleo (Frick et al.,1999; HernandezValencia & Mager, 2003) e na adequação às condições climáticas locais e rápido crescimento.
Dessa maneira, objetivou-se com este presente trabalho objetivou avaliar o desempenho de
Brachiaria brizantha e Glycine max na fitorremediação de solo contaminado por hidrocarbonetos
de petróleo e investigar alterações morfológicas e anatômicas.
MATERIAL E MÉTODOS
Plantas de Glycine max cv CD 214 Br e Brachiaria brizantha cv. Marandu foram cultivadas em
estufa de baixo custo, durante o período de 02 de maio a 11 de julho de 2006 no Campo
Experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro. Os tratamentos
consistiram no cultivo de espécimes de soja e braquiária em solo planossolo háplico contaminado
com as doses variando de 0 a 3%, repetidas 20 vezes.
Para a análise biométrica, aos 30 e 60 dias do plantio, 15 repetições de cada tratamento foram
avaliadas quanto às variáveis métricas. As variáveis analisadas foram: (AF) área foliar, (CR)
comprimento da raíz, (CA) comprimento da parte aérea, (BR) biomassa radicular, (BA) biomassa
aérea. Para efeito de análise de possíveis efeitos da presença do óleo no solo sobre a biometria das
plantas, e com vistas à comparação dos valores obtidos no solo controle e no solo contaminado para
cada variável e para cada espécie aos 30 e 60 dias, foram realizados testes de comparação, tanto o
teste t (2-sample t test) de comparação entre as médias e o teste Mann-Whitney (MW) de
comparação entre as medianas para cada variável. Os softwares utilizados foram Minitab release
12.23 e o Analyse-it for Microsoft Excel Version 1.71. O óleo cru utilizado no experimento foi
obtido na Bacia de Campos e caracterizado pela Analytical Solutions e pelo Laboratório de Química
da UERJ.
Os cortes anatômicos foram obtidos em micrótomo manual de Ranvier e montados em lâminas
semipermanentes. Para determinar a densidade estomática por mm2 foram selecionadas amostras da
região mediana de 20 folhas de cada indivíduo que foram dissociadas pelo método de Schultze
(Sass, 1951) e coradas por safranina (Sass, 1951). Para observação e fotografias foi utilizado
microscópio óptico Leitz em câmera digital Nikon Coolpix 5.400 acoplada.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Aos 30 dias do experimento, as espécies foram diferentemente afetadas pelo contaminante como
evidenciado pelos dados biométricos (Tabela 1). A soja teve a sua área foliar e a biomassa aérea
modificadas; já em braquiária, apenas o comprimento radicular não foi alterado. Porém aos 60 dias,
ambas as espécies suscetíveis aos efeitos do contaminante (Tabela 1).
Tabela 1. Dados biométricos obtidos para plantas de soja e braquiária.
Table 1. Biometrics of the soybean and brachiaria leaves.
Espécie
Dia
G.max
30
G.max
G.max
60
G.max
B.brizantha
30
B.brizantha
60
B.brizantha
B.brizantha
*Houve variação significativa

Teste
MW
Test T
MW
Teste T
MW
Teste T
MW
Teste T

CA
0,0850
0,0601
0,0000*
0,0000*
0,0001*
0,0122*
0,0000*
0,0000*

CR
0,1300
0,1437
0,0000*
0,0000*
0,1100
0,0601
0,0000*
0,0000*

AF
0,0122*
0,0000*
0,0000*
0,0000*
0,0010*
0,0122*
0,0000*
0,0000*

BA
0,0005*
0,0122*
0,0000*
0,0000*
0,0000*
0,0122*
0,0000*
0,0000*

BR
0,3400
0,4034
0,0000*
0,0000*
0,0250*
0,0122*
0,0000*
0,0000*

CA - Comprimento da parte aérea; CR - Comprimento radicular; AF - Área foliar; BA - Biomassa aérea; BR Biomassa radicular

O estresse no sistema radicular pode reduzir o crescimento da parte aérea, afetando a produção
de biomassa (Smith et al. 1989; Taiz & Zeiger, 2009). Consequentemente, as dimensões dos
espécimes empregados no estudo mostraram variações importantes ao final do experimento
(Figura.1).

A

B

Figura 1. A. Exemplares de soja crescidos em solo contaminado e grupo controle após 60 dias. A Specimens of soybean grown in contaminated soil and control group after 60 days.; B. Exemplares
de braquiária crescidos em solo contaminado e grupo controle após 60 dias. B. Specimens of
brachiaria grown in contaminated soil and control group after 60 days.
Hernandez-Valencia & Mager (2003) observaram que em solo contaminado a biomassa da raiz
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da B. brizantha se reduziu e o volume de solo sob influência da rizosfera foi reduzido. As raízes
afetadas, tanto da soja quanto da braquiária, ao crescerem em contato com substrato contaminado
estão de acordo com resultados anteriormente obtidos (Xu & Johnson, 1995; Pezeshki et al., 2000;
Hernandez-Valencia & Mager, 2003; Gill & Nyawuame, 2006).
Segundo Hernandez-Valencia & Mager (2003), quando a película de óleo cobre as raízes, alterase a absorção de água e nutrientes. A redução de biomassa pode ser atribuída à redução de
assimilados transportados. (Xu & Johnson, 1995; Pezeshki et al., 2000).
A densidade estomática foi de 135 estômatos por mm2 na soja do grupo controle e cerca de 306
por mm2 no grupo do solo contaminado aos 60 dias; já em braquiária no grupo controle o valor
encontrado foi de 64 por mm2 e 104 por mm2 para o grupo contaminado. Essa variação na densidade
estomática relacionada-se a uma redução da área foliar. Essa redução está ligada a uma menor
disponibilidade hídrica (Maranho et al. 2006). Também foi verificado um aumento na pilosidade
nos exemplares do solo contaminado. Em braquiária, foi observado que a sinuosidade das paredes
das células epidérmicas é maior nas plantas do grupo controle, tendo essa característica
desaparecido nas outras (Figuras 2C e 2D). Essas duas últimas alterações também são consequência
de uma condição de estresse hídrico (Fahn, 1982).
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Figura 2. A. Seção paradérmica da face abaxial da folha de soja do grupo controle (E - Estômato).
A. Paradermic section of the abaxial face of soybean leaf in the control group. (E -Stomata). B.
Seção paradérmica da face abaxial da folha de soja do solo contaminado. (T- Tricoma). B.
Paradermic section of the abaxial face of soybean leaf contaminated soil (T-Trichome). C. Seção
paradérmica da face abaxial da folha de braquiária do grupo controle cultivada. C. Paradermic
section of the abaxial surface of brachiaria leaf in the control group. D. Seção paradérmica da face
abaxial da folha de braquiária do grupo controle. D. Paradermic section of the abaxial face of
brachiaria leaf contaminated soil.
Quanto à espessura do limbo foliar, em soja foi vista redução da espessura (Figuras 3A e 3B). No
parênquima paliçádico foi vista deposição do contaminante. Em braquiária, não foi verificado
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aumento relevante de espessura. Também foi notada deposição de contaminante na bainha do feixe
(Figura 3D).
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Figura 3. A. Seção transversal da folha de soja do grupo controle. PP - Parênquima paliçádico. A.
Cross section of soybean leaf in the control group. PP - palisade parenchima. B. Seção transversal
da folha de soja do solo contaminado. PP - Parênquima paliçádico. B. Cross section of soybean leaf
contaminated soil. PP - palisade parenchima. C. Seção transversal do limbo da folha braquiária do
grupo controle. C. Cross section of brachiaria leaf in the control group. D. Seção transversal da
folha braquiária do solo contaminado. D. Cross section of brachiaria leaf contaminated soil.
Essa impregnação de substâncias escuras no parênquima clorofiliano coincide com os resultados
de redução de hidrocarbonetos no solo utilizando-se soja e braquiária aos 60 dias (Aguiar, 2006), na
qual a soja obteve uma eficiência maior que braquiária. A deposição de contaminante no
parênquima clorofiliano pode ser uma evidência da fitovolatização ao nível foliar. O contaminante
pode estar sendo liberado transformado ou na forma original (Andrade et al, 2007).
CONCLUSÕES
A análise biométrica mostrou que a é mais soja tolerante que braquiária à presença do
contaminante.
A condição de estresse promovida pelo solo contaminado promoveu alterações anatômicas.
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