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O objetivo deste trabalho foi avaliar as características morfológicas e químicas de 
plantas de Capim-arroz (Echinochloa crusgalli L.), cultivadas sob concentrações 
crescentes de cádmio. As mudas de Echinochloa crusgalli foram mantidas por 15 dias 
em casa de vegetação, em solução nutritiva. Utilizou-se um delineamento inteiramente 
casualizado com 8 tratamentos em 4 repetições, 10 plantas por repetição e 2 repetições 
por bandeja. As concentrações utilizadas nos tratamentos foram: tratamento controle 
(0); 0,01; 0,1; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 e 8,0 mg L-1 de cádmio na forma de Cd (NO3)2.4H2O. 
Amostras de folhas e raízes foram fixadas e conservadas em álcool 70 °GL. Foram 
utilizadas técnicas habituais em laboratórios de anatomia vegetal para o corte e a 
coloração das secções. Para cada tratamento, foram feitas 4 repetições e foram 
fotomicrografadas 3 secções por repetição. Concentrações acima de 1 mg L-1 
modificaram o córtex, a formação dos aerênquimas e a endoderme. O aumento do 
espessamento da endoderme na concentração de 8 mg L-1 indica que a toxicidade 
provocada pelo Cd induz ao espessamento das barreiras apoplásticas, evitando que o 
Cd chegue aos vasos do xilema, por esta via, tendo que seguir o caminho simplasto, o 
que reduz a translocação do metal para a parte aérea. Houve um aumento na proporção 
de aerênquimas no córtex radicular nas concentrações até 0,5 mg L-1, o que pode ser 
considerado um fator de plasticidade anatômica. Nas folhas observou aumento na 
densidade estomática tanto na face adaxial quanto na face abaxial e redução na 
espessura do mesofilo. Portanto, conclui-se que a espécie apresentou características 
anatômicas que contribuem para a sua sobrevivência em ambiente aquático 
contaminado com cádmio e tem potencial para ser utilizada em programas de 
fitorremediação até a concentração de 0,5 mg L-1 de Cd. A partir da concentração de 1 
mg L-1 de Cd, Echinochloa crusgalli é mais apropriada para a utilização na bioindicação 
da contaminação por Cd. (FAPEMIG, CNPq) 
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