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O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da exposição ao Cd, Cu e Pb, em solução 

hidropônica, no desenvolvimento de espécies e/ou cultivares gramíneas forrageiras de diferentes 

grupos funcionais, visando selecionar espécies e/ou cultivares promissoras para compor 

programas de reabilitação ou recuperação de áreas contaminadas. O experimento foi conduzido 

em casa de vegetação em Lages, SC, entre fevereiro e maio de 2016, com 11 das 12 espécies e/ou 

cultivares gramíneas forrageiras previstas no projeto original, foi excluida espécie Setaria 

geniculata. As espécies e/ou cultivares avaliadas foram Brachiaria brizantha cvs. Piatã, Marandu 

e Xaraés, Brachiaria humidicola, Paspalum notatum cv. Pensacola, Panicum maximum cvs. 

Aruana e Tanzânia, Axonopus catharinensis, Cynodon Dactylon cvs. Jiggs e Tifton-85 e 

Hemarthria altíssima cv. Florida. As unidades experimentais possuíam com capacidade para 2 

litros (0,150 x 0,175 x 0,135 m) e foram cultivadas com três plantas em solução nutritiva de 

Hoagland (ARNON; HOAGLAND, 1940) a 100% de força iônica e pH 5,5. Os tratamentos 

consistiram em ausência ou presença de Cd (2 µmol L-1), Cu (20 µmol L-1) ou Pb (1,5 µmol L-1) 

e as 11 espécies e/ou cultivares descritas anteriormente, compondo um delineamento inteiramente 

casualizado em esquema fatorial 11 x 2, com três repetições. As doses de foram selecionadas 

através de experimento piloto, além de terem sidos avaliadas quanto a solubilidade das espécies 

pelo programa MINTEq 4.1.  Como o presente estudo trata-se de projeto em execução, neste 

resumo serão apresentados apenas resultados para o elemento Cu, como segue: Área foliar por 

perfilho  (cm2) obtida pelo integrador de área foliar (LI-3050A LICOR, Lincoln, EUA); Área e 

comprimento de raízes (cm) obtidos através de digitalização em scanner e imagens processadas 

através do programa computacional WinRhizo; Massa seca total -MST (g); Intensidade do verde 

das folhas (índice SPAD) obtido através de um clorofilômetro portátil (SPAD 502; Konica 

Minolta®);  e concentração na parte aérea e raiz após  abertura das amostras através de digestão 

ácida assistida por forno micro-ondas, segundo o método  USEPA 3052 e quantificação em 

espectrometria de emissão optica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES). Houve 

redução na área foliar por perfilho, na área e comprimento de raízes, na massa seca total e índice 

SPAD para as espécies Brachiaria humidicola, Cynodon Dactylon cvs. Jiggs e Hemarthria 

altíssima cv. Florida na presença do Cu. Para as mesmas variáveis a espécie Paspalum notatum 

cv. Pensacola não apresentou diferença entre ausência e presença de Cu. Entretanto, houve 

aumento na área foliar por perfilho, na área e comprimento de raízes, na massa seca total e índice 



                                   
          

Página 2 de 2 

 

SPAD para demais espécie na presença do Cu. Todas as espécies apresentaram teores de Cu na 

raiz muito superiores ao da parte área. O maior teor na parte área foi o encontrado para 

Hemarthria altíssima cv. Florida de 44,0 mg kg-1 e na raiz para Brachiaria humidicola de 2024,0 

mg kg-1.  


