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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, em parte, ao grande aumento de atividades industriais que 
utilizam esses elementos durante processos de acabamento e, em parte, a práticas 
agrícolas inadequadas. Dessa maneira, os MPs constituem um grupo de 
contaminantes importantes e de muito interesse para estudos de preservação do meio 
ambiente e saúde humana; muitos destes elementos são nutritentes para as plantas, 
mas em concentraçãoes elevadas se tornam contaminantes. De acordo com a 
CETESB (2005) não há concentrações de B no solo que indique os níveis de 
prevenção e intervenção; para corpos d’água, os valores para intervenção são de 500 
µg.L-1. Teores de B acima de 3,0 mg dm-3 já indicam efeitos tóxicos em muitas 
plantas, sendo que as maiores contribuições de B no ambiente ocorrem por via 
antrópica. Uma alternativa ambientalmente correta é a fitorremediação, na qual são 
utilizadas plantas tolerantes ao metal pesado para remoção ou estabilização do 
contaminante no solo. As espécies Inga fagifolia e Inga uruguensis são leguminosas 
arbóreas, que apresentam estabilidade do sistema simbiótico na presença de nitrato no 
meio, característica que permite sua implantação em áreas anteriormente ocupadas 
por culturas, por exemplo. Para este trabalho, mudas com cerca de 6 meses de idade 
foram transplantadas para vasos previamente contaminados com doses de boro de 0, 
30, 60, 120, 240 e 480 mg dm-3  e, após 30 dias de exposição, o conteúdo de 
aminoácidos, proteínas e ureídeos de folhas e raízes foram avaliados. Os conteúdos de 
aminoácidos e proteínas mostraram-se inversamente afetados nos tecidos de plantas 
expostas às doses de 240 e 480 mg dm-3, com acúmulo de aminoácidos e redução de 
proteínas, nas duas espécies estudas. Comportamento metabólico similar é obervado 
em relação ao conteúdo de alantoína e ácidos alantóico, com redução nos níveis de 
ácido alantóico em Inga uruguensis e aumento de alantoína, enquanto que em Inga 
fagifolia ocorre decréscimo nas duas formas de ureídeos em resposta a doses mais 
elevadas de boro. Este comportamento sugere uma possível adapatação metabólica 
destas espécies em resposta a doses tóxicas de boro no solo, que podem, portanto, 
representar uma importante alternativa para fitoestabilização de áreas moderadamente 
impactadas por este contaminante. (FAPESP 2015∕09567-9 - APR) 
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