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A contaminação do solo por metais pesados é um problema que há muito tempo vem 
preocupando a população, e cada vez mais tem aumentado o numero de locais contaminados 
devido ao desenvolvimento industrial, o aumento da mineração e o uso excessivo de 
fertilizantes e defensivos químicos. O grande problema associado à poluição de solos por 
metais pesados é devido ao fato desses não serem metabolizáveis, assim esses elementos são 
acumulados em diferentes níveis tróficos da cadeia alimentar. Porém, nem todo metal pesado 
é puramente tóxicos, e vários micronutrientes são metais pesados, como por exemplo, o cobre 
(Cu2+) e o boro (B) que fazem parte de enzimas envolvidas em reações de oxidação-redução. 
O presente estudo objetivou avaliar o comportamento de plantas de S. aterrimum crescendo 
em solos contaminados com boro em doses crescentes. O experimento foi conduzido em casa 
de vegetação na cidade de Ilha Solteira-SP sob temperatura controlada 27±2ºC e foram 
realizados cinco tratamentos (0, 30, 60, 120, 240 mg/dm3) com quatro repetições biológicas 
compostas por dois indivíduos. Após 45 dias de crescimento sob os tratamentos, analiseou-se 
os teores de clorofila nas folhas e as plantas foram coletadas, separou-se raízes e folhas, e 
foram pesados para a obtenção da Massa Fresca; em seguida, postos para secar em estufa de 
circulação forçada a 60 °C por 72 horas. Após secos, as raízes e parte aérea foram pesados e 
esses valores obtidos foram utilizados para cálculo de índice de tolerância (IT = BMT/BMC) 
onde BMT é a biomassa acumulada em cada tratamento e BMC é a biomassa acumulada no 
tratamento controle. Os teores de clorofila a, b e total não diferiram estatisticamente nos 
diferentes tratamentos realizados, sugerindo que a presença do boro não afetou a formação de 
clorofila e, possivelmente, não interfira negativamente nas taxas fotossintéticas. Houve uma 
variação significativa na produção de massa fresca e massa seca no tecido radicular, com 
evidente a diminuição da biomassa em concentrações mais altas de boro no solo. 
Concentrações de 30 a 120 mg/dm3 apresentaram IT maior que 50%. Sendo a concentração de 
30mg/dm3 atingindo um IT de 95%, o que indica que esta faixa é favorável para o 
crescimento e desenvolvimento de S. aterrimum. A espécie pode ser utilizada como 
fitoestabilizadora em doses baixas de boro por apresentar um alto índice de tolerância e 
capacidade de absorver e acumular boro no tecido radicular (FAPESP 2015/16170-8 IC-
BGPC e 2015∕09567-9 - APR). 
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