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6. Resumo 
 
Os metais pesados são elementos localizados entre o cobre o chumbo na 

tabela periódica, caracterizam por apresentarem densidade superior a 4g/cm³ e 

representam um grupo de poluentes que requer tratamento especial, pois não 

são degradados biológica, quimicamente ou de forma natural. A contaminação 

por chumbo tem aumentado em virtude de diferentes atividades 

antropogênicas. No Brasil, um dos casos mais severos de contaminação por 

chumbo ocorreu em Santo Amaro da Purificação, Bahia, onde rejeitos ricos em 

chumbo provenientes de uma fábrica de fundição foram utilizados para 

diversas obras na cidade, inclusive públicas causando contaminação da 

população local. A absorção de chumbo pelas plantas pode promover 

disordens bioquímicas as quais podem culminar com alterações fisiológicas e 

danos estruturais. Entretanto; a escassez de dados sobre a sensibilidade ou 

resistência das espécies tropicais em relação à poluição por chumbo limita as 

possibilidades de se estabelecer programas de biomonitoramento e/ou 

fitorremediação reforçando a necessidade de mais estudos com plantas nativas 

tropicais. Assim sendo, nosso estudo tem o objetivo de avaliar se espécies 

vegetais nativas da flora brasileira apresentam alterações em diferentes níveis: 
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ecofisiológicos, anatômicos e morfológicos quando submetidas a diferentes 

doses de chumbo, buscando estabelecer marcadores anatômicos e 

ecosifiológicos frente a exposição ao chumbo, os quais, que em trabalhos 

futuros, possibilitarão o uso dessas espécies como bioindicadoras de áreas 

impactadas pelo referido poluente. Este trabalho inicial também favorece a 

descoberta e seleção de espécies que possam ser utilizadas como 

fitorremediadoras de chumbo, aumentando a relevância do nosso estudo. 
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