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Estudos sobre o efeito da absorção de metais pelas plantas têm despertado grande
interesse, principalmente nas áreas agrícolas e do meio ambiente, para sua aplicação
como acumuladora de metais tóxicos. O objetivo do estudo foi realizar análises
morfométricas e determinação do índice do valor cultural Aechmea blanchetiana
(Baker) L. B. Smith (Bromeliaceae) cultivada in vitro em meios de cultura Murashige &
Skoog (MS) contendo diferentes concentrações de cobre. As sementes retiradas dos
frutos e lavadas foram inoculadas em meio (MS). Decorridos 60 dias após a
germinação, oitocentas plântulas foram mantidas em câmara de crescimento por um
período de um ano. Para o tempo inicial T(0) foram mensurados a altura da planta, o
número de folhas e raízes, comprimento e diâmetro da raiz mais longa e diâmetro do
colo. Após a poda das folhas e raízes na região mediana, seiscentas e cinquenta plantas
foram transferidas para meio MS contendo diferentes concentrações de Cu (C0-0,0; C1-
0,000009; C2-0,00009; C3-0,0009 e C4-0,009 mg Cu mLˉ¹). Após cinco meses de
cultivo in vitro, foram realizadas as medições destas amostras e análises das variáveis,
comparando-se as médias pela análise de variância seguida pelo teste t de Student, a um
nível de significância de P<0,05. Os dados para a altura da planta decresceram com a
concentração do elemento indicando que quanto mais alta a concentração de Cu menor
é o desenvolvimento, sendo para o C0 P<0,001 e C6 P=0,01. De C0 a C3 a variável
número de folhas decresceu com P<0,04, porém para C4 não apresentou tendência
significativa. Para o diâmetro do colo, foi obtido o mesmo tipo da curva daquele obtido
para o número de folhas, com P=0,01 de C0 a C3 e não significativo para C4. Para a
variável número de novas raízes, os dados indicaram que quanto mais alta a
concentração de Cu menor é o desenvolvimento de novas raízes, para C1 (P=0,04), C2 e
C3 (P=0,01) e C4 (P<0,001). Os diâmetros das raízes novas diminuíram para C0
(P=0,04), C1 (P=0,03) e C2 (P=0,004) e, para C3 e C4 não houve variação significativa.
Para variável comprimento das raízes novas, quanto mais alta a concentração de Cu,
menores foram os comprimentos para C1 e C2 (P=0,01), C3 (P=0,003) e C4 (P<0,001).
Os índices das porcentagens do valor cultural obtidos foram para C0 de 58,7, C1 de
64,7, C2 de 80,5, C3 de 37,5, C4 de 40 para plantas viáveis. As mais altas
concentrações de Cu no meio de MS ocasionaram sintomas visíveis de toxicidade e
afetaram o desenvolvimento da planta.
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