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Conhecendo o impacto gerado pela contaminação do ambiente por metais pesados e a 

importância da busca de novas plantas com potencial fitorremediador, como técnica 

alternativa para remoção desses contaminantes, objetivou-se com esse trabalho avaliar 

a fitotoxicidade de quatro concentrações de nitrato de chumbo em Talinum patens L. 

na germinação e no crescimento inicial. Para atingir o objetivo, foram avaliados os 

parâmetros: percentual de germinação, índice de velocidade de germinação, 

comprimento de raiz e de parte aérea e massas fresca e seca. Para isso 50 sementes 

foram colocadas em placa de Petri com 2 folhas de papel  Whatman n. 2 e 5,0mL de 

solução contendo 0; 50; 100; 250; 500µM de Pb(NO3)2. As placas permaneceram em 

câmara do tipo B.O.D. a 30 ºC com fotoperíodo de 12 horas por sete e quatorze dias 

de cultivo. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, contendo as 

cinco concentrações e cinco repetições cada. Os resultados foram submetidos à 

análise de variância (p < 0,05) e comparação de médias realizada pelo teste de Scott-

Knott. O número de sementes germinadas não foi influenciada negativamente pelos 

tratamentos contendo Pb(NO3)2, contudo ocorreu um atraso no processo germinativo. 

O crescimento radicular tanto para sete quanto quatorze dias de cultivo reduziu com o 

aumento das concentrações de chumbo, a parte aérea com quatorze dias de cultivo 

teve o seu comprimento reduzido no controle e na concentração 500 μM e a massa 

fresca com sete dias de cultivo aumentou proporcionalmente na exposição a diferentes 

concentrações do metal pesado. Conclui-se que apesar dos efeitos negativos, Talinum 

patens L. mostrou-se tolerante a presença de chumbo na germinação e no crescimento 

inicial. (FAPEMIG ;CNPq;CAPES) 
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