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COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE Eichhornia crassipes (MART.)
SOLMS NO RIO ALMADA-BA

RESUMO

Esta dissertação teve por objetivo analisar a dinâmica da composição química de E.
crassipes no Rio Almada, Bahia, no sentido nascente- foz do rio e testar a hipótese de
que a concentração na composição química desta macrófita aquática varia seguindo um
gradiente no sentido montante-jusante do rio, segundo a teoria de Rios Contínuos. A
água e material biológico foram coletados em duas expedições, agosto/2011 e
fevereiro/2012 em 4 pontos distribuídos de maneira a contemplar todo rio, da nascente
à foz. A biomassa vegetal foi separada em raiz e folha para a análise da concentração de
matéria orgânica, material mineral, carbono, fração de parede celular, fração
protoplasmática, lipídeos, proteína bruta, polifenóis, nitrogênio e fósforo, além dos
teores de nitrito, nitrato, amônio e fosfato na agua. A concentração media para matéria
orgânica foi de 85,6% MS, 14,4% MS para material mineral, 36% MS para carbono,
66% para F.P.C., 4,9% MS para lipídeos, 9% MS para proteína, 0,5 % U.D.O. g/OS
polifenóis, 1,4% MS para nitrogênio e 0,4% MS para fosforo. Verificou-se que ocorrem
diferenças significativas para a concentração entre folhas e raízes na maioria dos
componentes. Entre os meses de coleta houve diferença significativa apenas para
carbono, polifenóis e fosforo. Entre os pontos de coleta não ocorreram diferenças
significativas. Os baixos teores de F.P.C e de polifenóis, bem como as concentrações de
matéria orgânica e proteína, destacam a relevante contribuição de Eichhornia crassipes
para os demais níveis tróficos no ecossistema aquático. A eficiência dessa espécie na
absorção de P e N, mesmo em baixas concentrações abrem um leque de possibilidades
para a aplicabilidade desta espécie em tratamento de efluentes.

Palavras-chaves: Eichhornia crassipes; composição química; nutrientes.

CHEMICAL COMPOSITION OF Eichhornia crassipes (Mart.)
Solms-BA IN RIO ALMADA
ABSTRACT

This work aimed to analyze the dynamics of the chemical composition of E. crassipes
in Almada river, Bahia, in the direction east-river estuary and to test the hypothesis that
the concentration in the chemical composition of aquatic macrophyte varies following a
gradient towards the river upstream-downstream, according to the theory of Continuous
Rivers. The water and biological material was collected in two expeditions,
August/2011 and February/2012 in 4 points distributed so as to cover the entire river,
from its source to its mouth. The plant biomass was separated into root and leaf for
analysis of the concentration of organic matter, mineral material, carbon, cell wall
fraction, fraction protoplasmic, lipids, protein, polyphenols, nitrogen and phosphorus,
and the levels of nitrite, nitrate, ammonium and phosphate in the water. The average
concentration for organic matter was 85.6% MS, ashes 14.4% MS, carbon 36% MS,
66% MS for FPC, 4.9% MS for lipids, 9% MS protein, 0.5% U.D.O. g /PS polyphenols,
1.4%MS to nitrogen and 0.4% MS phosphorus. It was found that significant differences
occur between the concentration in leaves and roots most components. Between the
months of collecting significant difference only for carbon, phosphorus and
polyphenols. Among the collection points no significant differences. The low values of
FPC and polyphenols, and the concentrations of organic matter and protein, highlight
the important contribution of Eichhornia crassipes for the other trophic levels in the
aquatic ecosystem. The efficiency of this species in N and P uptake, even at low
concentrations opens a range of possibilities for the applicability of this species in
wastewater treatment.

Keywords: Eichhornia crassipes; chemical composition; nutrient.
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1. INTRODUÇÃO

O termo macrófitas aquáticas constitui uma designação geral para os vegetais
superiores que habitam desde brejos até ambientes totalmente submersos.
Uma das primeiras menções ao termo macrófitas aquáticas foi proposta por Weaner
e Clementes (1938) apud (ESTEVES, 1998) , que as definiram de maneira muito ampla:
plantas herbáceas que crescem na água, em solos coberto por água ou em solos
saturados com água. Para o Programa Internacional de Biologia (IBP), macrófitas
aquáticas é a denominação mais adequada para caracterizar vegetais que habitam desde
brejos até ambientes verdadeiramente aquáticos. Esta é, portanto uma denominação
genérica, independente de aspectos taxonômicos (ESTEVES, 1998).
Para Esteves (1998) as macrófitas aquáticas podem ser classificadas em cinco
grupos ecológicos, segundo o seu biótipo, como pode ser observado na Figura 1:

Figura 1: Tipos ecológicos de macrófitas aquáticas.
Fonte: Esteves, 1998.

As macrófitas aquáticas são parte integrante dos ecossistemas aquáticos,
desempenhando funções vitais ao balanço natural do sistema. Dentre estas, pode-se
destacar a sua função como hospedeiras para associações com algas perifíticas e
bactérias fixadoras de nitrogênio (ESTEVES, 1998) e seu importante papel trófico
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devido aos altos conteúdos de proteína e carboidratos solúveis e sua reduzida fração de
parede celular (CAMARGO, 1984). Além da importância trófica, estas plantas
influenciam as características físicas e químicas da água e participam dos processos de
ciclagem de nutrientes.
A disponibilidade de nutrientes como N e P pode ser considerada como um dos
principais fatores que controlam a ocorrência e a produção primária de macrófitas
aquáticas (VAN et al., 1999). Uma vez que, tanto o nitrogênio quanto o fósforo são
elementos constituintes da biomassa vegetal e essenciais na composição de proteínas e
moléculas que atuam em processos metabólicos.
A origem do nitrogênio em um ecossistema aquático pode ser devido à
precipitação direta sobre os corpos d’água, fixação do nitrogênio na água e no
sedimento e aportes em razão da drenagem superficial e subterrânea (WETZEL, 1993).
Plantas e microrganismos convertem o nitrogênio inorgânico em formas orgânicas. No
ambiente, formas inorgânicas de nitrogênio ocorrem em variados estados de oxidação
que são nitrato (NO-3), nitrito (NO-2), íon amônio (NH+4) e nitrogênio molecular (N2).
Fazem parte do ciclo do nitrogênio no ambiente as transformações biológicas e não
biológicas (CHAPMAN, 1992).
O fósforo é considerado um nutriente limitante para muitos organismos
aquáticos e existe nesses ambientes sob as formas particulada e dissolvida. Ocorre
principalmente sob as formas de fosfatos, PO42-, HPO42-, H2PO4-, ligados a um cátion
em compostos inorgânicos insolúveis como, fosfato de cálcio simples Ca3(PO4)2,
fosfato de alumínio AlPO4, fosfato férrico Fe PO4, e o fosfato misto, CaF2.3Ca3( PO4)2,
ou como componentes de moléculas orgânicas (SAWYER et al., 2003). É constituinte
de compostos celulares ligados ao armazenamento de energia da célula, ácidos
nucléicos, fosfolipídios, nucleotídeos e fosfoproteínas (LARCHER, 2000).
Além do N e do P, alguns nutrientes como C, S, K, Ca, Mg, Mo, e Cu em baixas
concentrações podem ser considerados essenciais para os processos metabólicos que
condicionam o crescimento adequado em plantas aquáticas (RAVEN et al., 2007).
A Eichhornia crassipes é uma espécie flutuante que foi descrita por Martius a
partir de exemplares coletados no Brasil. Provavelmente é uma espécie nativa da região
Amazônica, tendo uma distribuição extensiva centrada no Norte e Nordeste do Brasil e
Venezuela (MARTINS et al., 2003), e atualmente se distribui por todas as regiões da
Terra.
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Durante os últimos 90 anos, E. crassipes expandiu sua distribuição nativa. Essa
expansão foi desastrosa nos ambientes favoráveis ao seu crescimento, tendo se tornado
a mais famosa das ervas daninhas aquáticas, segundo Sculthorpe, 1960 apud BEYRUT
(1992).
Popularmente conhecida por aguapé ou baronesa, E. crassipes

é uma

monocotiledônea pertencente à família Pontederiaceae, uma pequena família de ampla
distribuição pantropical, incluindo aproximadamente 10 gêneros e cerca de 30 espécies.
No Brasil, ocorrem 5 gêneros e cerca de 20 espécies (HOEHNE, 1979;SOUZA e
LORENZI, 2005).
Esta família apresenta características as folhas pecioladas, com bainha larga que
envolve o caule na base, formato sagitado ou ovalado e em certos casos com pecíolo
inflado; inflorescência em geral em um racemo simples, espiciforme, protegida na base
por uma bainha foliar espatácea; apresentam flores azuis, roxas ou brancas, vistosas,
radiais ou zigomorfas, hermafroditas e perianto composto por seis elementos, todos
corolinos (Fig.2); androceu composto de 6 estames (também 3 ou 1), epipétalos,
frequentemente de tamanhos diferentes; ovário súpero, tricarpelar, trilocular ou
unilocular, óvulos numerosos ou apenas um, fruto seco, capsular, semente com
abundante endosperma (SOUZA e LORENZI, 2005).

3

A reprodução de E. crassipes ocorre tanto por propagação vegetativa quanto por
reprodução sexuada. Na maioria das vezes, a primeira ocorre de forma extremamente
rápida, favorecendo a dominância da espécie em ambientes onde tenha sido introduzida,
ou mesmo em áreas onde as condições ambientais possam favorecer o seu
desenvolvimento. Esta forma de desenvolvimento se constitui pela formação de estolões
na base do pecíolo, de onde surge uma nova planta que mais tarde irá se desligar da
planta mãe (GOPAL, 1987).
Devido à existência de polinizadores específicos, a tendência é que a reprodução
sexuada ocorra apenas nas áreas onde E. crassipes é nativa. Além disso, a reprodução
vegetativa é a mais adotada pela espécie em climas quentes (MARTINS et al., 2003).
Quando as condições são favoráveis, este processo é mais rápido e permite a
formação de densos e grandes estandes de E. crassipes em curto espaço de tempo.
Segundo Pott e Pott (2000), sua biomassa pode duplicar num intervalo médio de 15
dias, ao fechar a lâmina d’água pode atingir 50 t.ha-1 de massa verde, totalizando uma
média de 2000 t. ha-1.ano-1.
A proliferação indesejada pode acarretar prejuízo aos diversos usos dos recursos
hídricos, tais como a obstrução de canais de irrigação, prejuízo à navegação e atividades
de recreação, redução da capacidade de geração de energia elétrica, comprometimento
da atividade pesqueira (VEREECKEN et al., 2006), bem como problemas sanitários
relacionados a questões de saúde pública, por propiciar ambiente favorável para a
proliferação de vetores de doenças.
Por outro lado, a ampla distribuição, as altas taxas de crescimento e a elevada
capacidade de estocarem nutrientes, tornaram esses vegetais potencialmente atrativos do
ponto de vista econômico. Muitas espécies flutuantes vêm sendo utilizadas com êxito no
tratamento de efluentes urbanos e aquicultura (HENRY-SILVA, 2001), apesar do
aproveitamento da biomassa vegetal ainda ser limitado.
Nesse contexto, o conhecimento da composição química de macrófitas e sua
interação com o ecossistema aquático é fundamental para compreensão dos processos
ecológicos básicos que influenciam na distribuição e proliferação dessa espécie, bem
como pode ser uma ferramenta auxiliar para tomadas de decisões com relação à
possibilidade de usos dessa biomassa vegetal . Deve- se ainda considerar a escassez de
trabalhos com este enfoque nos ambientes lóticos do Brasil, especialmente no Nordeste.
4

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral
 Analisar a composição química de E. crassipes no Rio Almada, Bahia, no
sentido nascente - foz do rio.

2.2 Objetivos específicos
 Determinar a composição química de E. crassipes em quatro trechos do Rio
Almada;
 Determinar a composição química de E. crassipes em dois períodos hidrológicos
no Rio Almada;

 Verificar a relação entre a composição química de E. crassipes e a concentração
de nutrientes na água em quatro trechos do Rio Almada;

 Verificar se há gradiente na composição química de E. crassipes no sentido
nascente - foz do Rio Almada- Ba;

5

3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1 Área de estudo
A Bacia Hidrográfica do Rio Almada (BHRA) (Fig. 3) constitui parte integrante
da Bacia do Atlântico Leste (SRH, 1996).
Com uma área de 1.545 km2, a Bacia Hidrográfica do Rio Almada, limita-se ao
norte com a Bacia Hidrográfica do Rio das Contas e ao sul com a Bacia do Rio
Cachoeira. Engloba os municípios de Ilhéus, Itabuna, Almadina, Ibicaraí, Barro Preto,
Itajuípe, Coaraci e Uruçuca.
Tem como curso principal, o Rio Almada com uma extensão de 138 km, da
nascente na Serra do Chuchu, município de Almadina, até a foz, em Barra de Itajuípe,
no norte de Ilhéus (NBH, 2001b).Os principais afluentes são Ribeirão dos Macacos, Rio
do Braço, Riacho das Sete Voltas e o Rio Tiriri à margem direita e Rio Água Preta
Mocambo, Ribeirão da Lagoa, Ribeirões do Braço Norte e Juçara, Ribeirão Vai-quemquer e Rio Comprido à margem esquerda, além do canal da Lagoa Encantada (NBH,
2001b).

Figura 3: Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Almada, Região Sul da Ba- Brasil
Fonte: Base de dados do Laboratório de Análises e Planejamento Ambiental da UESC.
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O clima da bacia pode ser classificado como quente e úmido com variações que
determinam a caracterização do clima tropical superúmido na costa e o tropical úmido,
no interior (ROEDER, 1975).
A vegetação é do tipo de Floresta Latifoliada Tropical, denominada Mata
Atlântica (BARROS, 2005). O relevo da Bacia do Rio Almada, é montanhoso e
escarpado a Oeste, onde nasce o curso principal. Nessa região da Bacia se encontram as
principais serras da região.
A Bacia Hidrográfica do Rio Almada (BHRA), apresenta alterações das suas
condições naturais, dentre as quais se destacam: poluição dos mananciais hídricos,
degradação dos solos e da cobertura vegetal, execução de obras de engenharia de grande
porte, e de atividades agropecuárias (FRANCO, 2010).
A BHRA destaca-se como um dos principais sistemas naturais da Região
Cacaueira, onde se encontra uma importante área remanescente do bioma Mata
Atlântica, além de florestas secundárias, restingas e manguezais.
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Os pontos de coleta (Fig.4) foram selecionados buscando abranger as três
regiões geomorfológicas do rio (cabeceira, médio e baixo curso), no entanto como a foz
deste rio já sofre influência da região estuarina foi necessário deslocar o último ponto
para a área mais próxima que não tivesse sob esta influência. O critério acessibilidade
também foi considerado nesta seleção.

Figura 4: Localização dos pontos de coleta ao longo do Rio Almada-Bahia.
Fonte: Adaptado da Base de dados do Laboratório de Análises e Planejamento Ambiental da UESC.
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3.1.1 LOCAIS DE COLETA
Ponto 1

TRECHO 2

Figura 4: Ponto de coleta, Almadina- Bahia.

Figura 5: Ponto de coleta 1, Almadina- Bahia.
Tabela 1: Características ambientais do entorno do ponto 1.
Cidades/
Coordenas
geográficas

Uso do solo

Mata ciliar

Almadina

Pastagem

Parcial

39°40’19,074”W
14°41’23,241”S

Agricultura

Erosão

Espécies de
macrófitas
observadas

Ausente

E. crassipes
Hydrocotyle sp.
Azzola sp.
Nymphaea sp.
Myriophylum sp

9

Ponto 2

Figura 6: Ponto de coleta 2, Itajuípe- Bahia.
Figura 6: Ponto de coleta 2, Itajuípe- Bahia.
Tabela 2: Características ambientais do entorno do ponto 2.
Cidades
Coordenas
geográficas

Uso do solo

Mata ciliar

Erosão

Espécies de
macrófitas
observadas

Itajuípe

Pastagem

Ausente

Moderada

E. crassipes

39°28’30,3”W
14° 40’48,9”S

Agricultura

Pistia stratiotes

Residencial

Ludwigia sp.
Hydrocotyle sp
Lemna minor
Myriophylum sp

10

Ponto 3

Figura 7: Ponto de coleta 3, Ilhéus- Bahia.
Tabela 3: Características ambientais do entorno do ponto 3.
Cidades
Coordenas
geográficas

Uso do solo

Mata ciliar

Ilhéus

Pastagem

Ausente

39°14’33,315”W
14°39’43,233”S

Agricultura

Erosão

Espécies de
macrófitas
observadas

Moderada

E. crassipes
Pistia stratiotes
Salvinia auriculata
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Ponto 4

Figura 8: Ponto de coleta 4, Ilhéus- Bahia.
Tabela 4: Características ambientais do entorno do ponto 4.

Cidades
Coordenas
geográficas

Uso do solo

Mata ciliar

Ilhéus

Pastagem

39 11’ 10,277”W
14 39’9,177”S

Agricultura

Parcial (margem
direita)
Ausente (margem
esquerda)

Erosão

Espécies de
macrófitas
observadas

Moderada

E. crassipes
Pistia stratiotes

Povoamento
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3.2 Amostragem
A coleta de água e material biológico foi feita em dois períodos hidrológicos,
agosto de 2011 e fevereiro de 2012.
3.3 Variáveis físicas e químicas da água
A água foi coletada em cada ponto e devidamente acondicionada em frascos de
polietileno de alta densidade, 1 L, previamente lavados com HCl 1:1 e água destilada.
Estes frascos foram mantidos em isopor com gelo durante o transporte até o laboratório,
para a análise de N e P inorgânicos. As amostras foram filtradas em filtros de fibra de
vidro, porosidade 0,7 µm e congeladas em recipientes de polietileno para posterior
análise de amônio, nitrito, nitrato e fosfato por cromatografia iônica, em equipamento
modelo DIONEX (GRASSHOFF et al., 1983).
3.4 Variáveis climatológicas

Foi

caracterizada

a

precipitação

pluviométrica

obtida

no

site

do

INPE/CEPETEC. Os dados são referente às cidades de Almadina, Itajuípe e Ilhéus.
3.5 Composição química em E. crassipes
Exemplares da macrófita aquática flutuante E.crassipes foram coletados em três
réplicas nos quatro pontos ao longo do rio.
O material vegetal coletado foi lavado repetidas vezes, para a remoção de todo o
possível material aderente (perifíton, detritos orgânicos e partículas inorgânicas).
Os exemplares das plantas foram separados em parte aérea e submersa (que
neste trabalho são tratadas por folha e raiz, respectivamente) e secas ao ar livre para
perder o excesso de água. Posteriormente foram levadas à estufa de ventilação forçada
com temperatura média de 60°C, até atingirem peso constante.
O material seco foi homogeneizado e uma fração foi retirada e triturada em
moinho para determinação da composição química da biomassa total. As análises foram
feitas no Laboratório de Ecologia Aquática do departamento de Ecologia da UNESP –
Rio Claro.
Foram analisados os seguintes componentes:
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• Determinação da porcentagem de matéria orgânica (M.O.) e da porcentagem de
cinzas – o conteúdo total dos elementos minerais foi obtido através da
determinação do teor de cinzas. Cadinhos (sem a amostra) foram previamente
calcinados a 550°C durante uma hora, para eliminação de resíduos. Após serem
resfriados no dessecador, sua massa foi determinada. Foi acrescentado 300mg da
amostra vegetal nos cadinhos e novamente foram levados à mufla com elevação
constante da temperatura até atingir 550°C, por um período de 4 horas. Após
esse período a massa dos mesmos foi mensurada.
Pela diferença dos valores (antes e depois da incineração), pode-se calcular a %
de cinzas e da matéria orgânica.
• Cálculo da porcentagem de Carbono – foi feito segundo Westlake (1963), Davis
(1970) e Wetzel (1975), para os quais, o teor de Carbono corresponde a 47% da
matéria orgânica da amostra.
• Determinação da porcentagem de Nitrogênio total – Inicialmente faz-se a
digestão da amostra, onde o Nitrogênio orgânico é transformado em Amônia, e
os compostos orgânicos são convertidos basicamente em CO2 e H2O. Com a
destilação a Amônia é separada e recolhida em solução receptora (ácida). Por
titulação com H2SO4 a 0,1N, faz-se a determinação quantitativa da Amônia.
• Determinação da porcentagem de Proteína bruta – os teores proteicos foram
calculados multiplicando-se os valores de Nitrogênio total pelo fator 6,25
(BOYD, 1970).
• Determinação da fração de parede celular (FPC) e da fração protoplasmática
(FP) – determinado segundo método descrito em Van Soest e Wine (1967). Este
método consiste na separação do material protoplasmático da parede celular,
através de solução neutra.
• Determinação da porcentagem de Polifenóis – segundo o método descrito por
King e Heat (1967), usando-se a extração por solução de metanol e leitura em
espectrofotômetro.
• Determinação da porcentagem de Lipídeos – a partir do método de Folch et al
(1957).
• Determinação da porcentagem de Fósforo – segundo método utilizado por
Esteves (1980).
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3.6 Análise Estatística
Inicialmente foi realizada uma análise estatística exploratória (média e intervalo
de confiança) dos dados referentes às concentrações dos componentes químicos da
biomassa de E. crassipes.
Realizou-se um teste Kruskal-Wallis (p<0,05), para verificar a ocorrência de
diferenças significativas na concentração da composição química da planta entre os
quatro pontos de coleta. O mesmo teste foi aplicado para verificar a existência de
diferenças significativas para as concentrações de nutrientes inorgânicos na água, entre
os locais e os meses de coleta.
Para verificar a ocorrência de diferenças significativas entre as concentrações
dos componentes químicos para as partes da planta (folha e raiz) e entre os meses de
coleta (agosto/2011 e fevereiro/2012), aplicou-se um teste t (p<0,05).
Os dados das amostras de folha e raiz foram transformados em log (X+1) e foi
rodada uma Análise de Componentes Principais (ACP), buscando observar a ordenação
das amostras em função dos componentes químicos da planta e das características
ambientais.

15

4. RESULTADOS
4.1 Precipitação
A figura 9 apresenta os dados da precipitação acumulada mensal para o
período de janeiro/2011 a fevereiro/2012. O volume de chuvas registrado no
período de coleta foi de 107,88mm para a cidade de Almadina, 87,6mm para
Itajuípe e 79,8mm para Ilhéus, no mês de agosto de 2011. Para a coleta realiza
em fevereiro de 2012 foi considerado o acumulado de chuvas de janeiro, uma
vez que esta coleta foi realizada no segundo dia do mês. Os volumes para este
período foram 83,37, 73,9 e 76,76 mm, respectivamente para as cidades de
Almadina, Itajuípe e Ilhéus.

Figura 9: Precipitação pluviométrica para as cidades de Almadina, Itajuípe e IlhéusBa, no período de janeiro de 2011 a fevereiro de 2012.
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4.2 Nutrientes inorgânicos na água
Os valores de nutrientes inorgânicos na água (Tab.5) para alguns pontos
foram menores que o valor mínimo detectável pelo equipamento (>0,1 µM),
especialmente para o nitrito, que apresentou concentração detectável pelo
equipamento apenas no P2 no mês de fevereiro/2012. As maiores concentrações
de nutrientes foram observadas no mês de fevereiro/2012, sendo o P2 o local
que apresentou os valores mais elevados, 1,113 mg/L-1 de nitrogênio inorgânico
total (NIT). Para o fosfato as concentrações mais elevadas foram detectadas no
P4 (0,020 mg/L-1), enquanto no P3 as concentrações para este íon não foram
detectáveis em nenhuma das coletas (Tab. 5). O nitrito (p=0,391), nitrato
(p=0,493), amônio (p=0,682) e fosfato (p=0,108) não apresentaram diferenças
significativas de concentração entre os pontos de coleta. Entre os meses
ocorreram diferenças significativas apenas para o íon amônio (p=0,020).

Tabela 5 – Componentes químicos inorgânicos da água.
Local

Mês / ano

Nitrito
(mg/L-1)

Nitrato
(mg/L-1)

Amônio
(mg/L-1)

Fosfato
(mg/L-1)

NIT
(mg/L-1)

P1

ago. 2011

n.d

n.d.

0,014

0,046

0,014

P2

ago. 2011

n.d.

n.d.

0,025

0,006

0,025

P3

ago. 2011

n.d.

0,010

0,020

n.d.

0,030

P4

ago. 2011

n.d.

0,010

0,005

0,019

0,015

P1

fev. 2012

n.d.

0,009

0,036

0,015

0,041

P2

fev. 2012

0,006

0,554

0,553

0,012

1,113

P3

fev. 2012

n.d

0,221

0,185

n.d.

0,406

P4

fev. 2012

n.d.

0,220

0,109

0,020

0,329

Nota: n.d. = não detectável.
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4.3 Composição química de Eichhornia crassipes

4.3.1 Matéria orgânica
A Figura 10 apresenta os resultados referentes aos teores de matéria orgânica (M.O.)
da biomassa total de E. crassipes. A concentração de M.O. variou entre 83,6 - 91,1% de
massa seca (MS) no mês de agosto/2011 e 83,3 - 87,7% MS em fevereiro/2012. A
concentração de M.O. nas folhas foi significativamente diferentes das raízes apenas para
o mês de agosto/2011 (p=0,004) (Fig.10b). Não foi verificada diferença significativa
para a concentração de M.O. total ao comparar entre os meses de coleta ( Fig. 10c).
92

92

A

87
86
85

89

88

87

86

85

84

P1

P2

P3

P4

88,5

C

87,5

Média±0,95*SD

87,0
86,5
86,0
85,5

Média

Concentração de Matéria orgânca (%)

88,0

85,0
84,5

fev

83,5

ago

84,0

Mês

Figura 10: Variação da concentração de matéria orgânica na biomassa de folha e raiz de E.
crassipes nos pontos de coleta para os meses de agosto/2011 (A) e fevereiro/2012 (B) e para a
biomassa total em agosto/2011 e fevereiro/2012 (C).
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4.3.2 Cinzas
A concentração de cinzas variou de 8,8 a 16,3%MS em agosto/2011 e 12,3 a
16,7%MS em fevereiro/2012. Não houve diferenças significativas para a
concentração de cinzas ao comparar entre os locais de coleta (Fig.11a-b). Ao
comparar as partes da planta (raiz e folha) verificou-se diferenças significativas
apenas no mês de agosto/2011(p=0,017), sendo as maiores concentrações
observadas para as raízes (Fig.11c-d). A concentração de cinzas em E. crassipes foi
significativamente diferente entre os meses de coleta ( p= 0,028).
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16,0
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14,5
14,0
13,5
Média

Concentração de Cinzas (%)
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fev

11,5
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Figura 11: Variação da concentração de cinzas na biomassa de folha e raiz de E. crassipes nos
pontos de coleta para os meses de agosto/2011 (a) e fevereiro/2012 (b) e para biomassa total em
agosto/2011 e fevereiro/2012 (c).
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4.3.4 Fração de parede celular
Os valores de Fração de Parede Celular (FPC) variaram de 50,6 a 75,73 %MS em
agosto/2011 e de 53,1 a 78,2 %MS em fevereiro/2012. A concentração de FPC não foi
significativamente diferente entre os locais de coleta (Fig.12a-b).

As maiores

concentrações de FPC foram verificadas para as raízes, que diferiram significativamente
das folhas, tanto em agosto (p=0,005), quanto em fevereiro (p= 0,026) (Fig.12c-d). A
concentração total de FPC não diferiu significativamente quando comparada entre os
meses de coleta (p=1,000).
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Figura 12: Variação da concentração de Fração de Parede Celular na biomassa de folha e raiz
de E. crassipes nos pontos de coleta para os meses de agosto/2011 (a) e fevereiro/2012 (b) e na
biomassa total em agosto/2011 e fevereiro/2012 (c).
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4.3.5 Fração protoplasmática
A concentração de fração protoplasmática (FP) variou de 24,27 a 48,34% MS
em agosto/2011 e de 19,60 a 46,90% MS em fevereiro/2012. A comparação da
concentração deste componente entre os pontos de coleta não demonstrou diferenças
significativas (Fig.13a-b). As maiores concentrações de FP foram encontradas nas
folhas (Fig.13c-d), sendo estas significativamente diferentes das raízes, tanto no mês de
agosto como em fevereiro, respectivamente (p=0,007) e (p=0,026). Os valores médios
de FP não diferiram significativamente ao comparar os meses de coleta (p=0,192).
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Figura 13: Variação da concentração de Fração Protoplasmática na biomassa de folha e raiz de
E. crassipes nos pontos de coleta para os meses de agosto/2011 (a) e fevereiro/2012 (b) e para
biomassa total em agosto/2011 e fevereiro/2012(c) .
21

4.3.6 Lipídios
Os valores de lipídios no mês de agosto/2011 variaram de % MS, e de% MS no
mês de fevereiro/2012. A concentração de lipídios nas folhas foi superior á
concentração nas raízes (Fig.14c-d), sendo estas significativamente diferentes, tanto em
agosto como em fevereiro (p< 0,001).

A concentração total de lipídios não foi

significativamente diferente entre os meses de coleta (p=0,07).
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Figura 14: Variação da concentração de lipídios na biomassa de folha e raiz de E. crassipes
nos pontos de coleta para os meses de agosto/2011 (a) e fevereiro/2012 (b) e para biomassa total
em agosto/2011 e fevereiro/2012(c).
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4.3.7 Polifenóis
As concentrações de Polifenóis variaram de 0,06 a 0,41 U.D.O./g.PS em
agosto/2011 e de 0,21 a 1,94 U.D.O./g.PS em fevereiro/2012. Ao comparar a
concentração deste componente entre os locais de coleta não foi verificada diferença
significativa (Fig.15a-b). A concentração nas folhas foi superior ás das raízes (Fig.15cd), tanto em agosto quanto em fevereiro, e estas foram significativamente diferentes
para ambos os meses (p<0,001). Os valores médios da concentração total de polifenóis
diferiram significativamente ao comparar os meses de coleta (p<0,001).
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Figura 15: Variação da concentração de polifenóis na biomassa de folha e raiz de E. crassipes
nos pontos de coleta para os meses de agosto/2011 (a) e fevereiro/2012 (b) e para biomassa total
em agosto/2011 e fevereiro/2012 (c).
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4.3.8 Carbono
Os valores de concentração de carbono variaram de 39,2 a 42,17 % MS no mês
de agosto/2011 e 24,9 a 37,7 %MS no mês de fevereiro/2012. Não houve diferenças
significativas para a concentração deste componente ao comparar os locais de coleta. A
concentração de C nas raízes e nas folhas foi significativamente diferente tanto em
agosto (p=0,013) como em fevereiro (p=0,025). Ao comparar a concentração total de C
entre os meses de coleta, verificou-se que estes foram significativamente diferentes
(p<0,001).
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Figura 16: Variação da concentração de Carbono na biomassa de folha e raiz de E. crassipes
nos pontos de coleta para os meses de agosto/2011 (a) e fevereiro/2012 (b) e para biomassa total
em agosto/2011 e fevereiro/2012 (c).
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4.3.9 Nitrogênio
Os valores médios para a concentração de Nitrogênio variaram de 0,87 a 2,05%
MS no mês de agosto/2011 e 0,88 a 2,36 %MS em fevereiro/2012. A concentração de N
não foi significativamente diferente ao comparar entre os locais de coleta (Fig.18a-b).
As concentrações entre folhas e raízes foram significativamente diferentes tanto para
agosto (p<0,001) quanto para fevereiro (p<0,001). Não ocorreu diferença significativa
entre as médias de N ao comparar os meses de coleta (p=0,392).
2,2

2,4

A

B
2,2

2,0

1,4

1,2

Média±0,95*SD

1,8

1,6

1,4

Média

Concentração de Nitrogênio (%)

1,6

1,2

1,0

1,0

folha

raiz

raiz

P3

folha

P2

folha

P1

P4

raiz

raiz

folha

P3

raiz

folha

P2

raiz

folha

raiz

folha

P1

folha

0,8

0,8
raiz

P4

2,0

C
1,8

Média±0,95*SD

1,6

1,4

Média

Conc entraç ão de Nitrogênio (%)

1,2

1,0

0,8
fev

ago

Concentração de Nitrogênio (%)

2,0

1,8

Mês

Figura 17: Variação da concentração de Nitrogênio na biomassa de folha e raiz de E. crassipes
nos pontos de coleta para os meses de agosto/2011 (a) e fevereiro/2012 (b) e para biomassa total
em agosto/2011 e fevereiro/2012 (c).
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4.3.10 Proteína bruta
As concentrações de Proteína bruta variaram de 5,62 a 12,81%MS em
agosto/2011 e de 5,50 a 14,75%MS em fevereiro/2012. Não ocorreram diferenças
significativas para a concentração de proteína bruta na comparação entre os locais de
coleta (Fig.17a-b). Considerando as partes da planta, os valores mais elevados foram
obtidos nas folhas para ambas as coletas, e as médias entre folhas e raízes foram
significativamente diferentes em agosto (p< 0,001) e em fevereiro (p<0,001). Ao
comparar a concentração de proteína entre os meses de coleta não houve diferenças
significativas (p=0,414).
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Figura 18: Variação da concentração de Proteína bruta na biomassa de folha e raiz de E.
crassipes nos pontos de coleta para os meses de agosto/2011 (a) e fevereiro/2012 (b) e para
biomassa total em agosto/2011 e fevereiro/2012 (c).
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4.3.11 Fósforo
Os valores de P variaram de 0,04 a 0,1 %MS em agosto/2011 e 0,03 a 0,1%MS
em fevereiro/2012 (Fig.19a-b). Entre os locais de coleta houve diferença significativa
apenas no mês de fevereiro (p= 0,009). As concentrações de P não diferiram
significativamente entre raiz e folha para nenhuma das coletas (Fig.19c-d). Entre os
meses de coleta os valores médios de P foram significativamente diferentes (p=0,014).
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Fig. 19: Variação da concentração de Fósforo na biomassa de folha e raiz de E. crassipes nos
pontos de coleta para os meses de agosto/2011 (a) e fevereiro/2012 (b) e para biomassa total em
agosto/2011 e fevereiro/2012 (c).
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A análise de componentes principais apresentou uma explicabilidade de 66,4%
da variação da composição química em E. crassipes, por meio de dois eixos. Sendo o
eixo 1 responsável por 38,7% da variação dos dados e o eixo 2 por 27,7%. As variáveis
mais fortemente correlacionadas ao primeiro eixo foram o amônio, o nitrato e o nitrito
no lado positivo, enquanto no lado negativo foram C, M.O. e P. Para o segundo eixo as
variáveis mais fortemente correlacionadas foram a F.P.C. no lado positivo e N, proteína
e lipídeos no lado negativo (Tab.6).

Tabela 6: Coeficiente de correlação linear das variáveis químicas da planta e das
variáveis ambientais com os três primeiros eixos da ACP.
Variáveis

Eixo1

Eixo2

M.O

-0,311

-0,110

Cinzas
F.P.C.
F.P.

-0,079
-0,174
-0,048

0,051
0,350

C
N
Proteína
Lipídeos

-0,367
0,107
0,103
0,065

0,061
-0,446
-0,445
-0,413

Polifenóis
P
Nitrito
Nitrato
Amônio
Fosfato
Precipitação
% Variação

0,274
-0,311
0,315
0,379
0,390
-0,116
-0,352
38,7

-0,250
-0,115
0,135
0,135
0,154
-0,043
-0,080
27,7

-0,385

A organização das amostras no plano fatorial 1-2 (Fig. 21) apresenta o
agrupamento no primeiro eixo em função das características ambientais, separando as
amostras pelo período de coleta (agosto e fevereiro). No lado direito as amostras de
fevereiro se agrupam principalmente em função dos maiores aportes de NIT (Nitrito,
nitrato e amônio), enquanto do lado esquerdo agruparam-se as amostras de agosto em
função dos componentes químicos da planta (C e P) e da precipitação. No segundo eixo
as amostras estão distribuídas segundo a concentração de seus componentes químicos,
com as amostras de raiz na parte superior, em função das maiores concentrações de
F.P.C e na parte inferior estão as amostras de folhas em função das maiores
concentrações e N, proteína e lipídeos.
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Figura 20: Distribuição das amostras da ACP dos dados químicos da planta e dados
ambientais, de quatro pontos distribuidos no sentido nascente-foz do Rio Almada-Ba.
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5. DISCUSSÃO
A análise da composição química de macrófitas aquáticas é um
instrumento auxiliar na compreensão de processos ecológicos que envolvem as
respostas fisiológicas da planta às condições tróficas do ambiente.
E. crassipes é uma espécie que apresenta uma elevada plasticidade
fenotípica, com capacidade de aumento rápido de sua biomassa em ambientes
com elevadas concentrações de N e P, mas com adaptações que permitem o seu
desenvolvimento mesmo em ambientes oligotróficos.
Os resultados obtidos neste estudo para os teores de Matéria Orgânica
(85,6%MS) foram semelhantes aos encontrados por Da Silva et al. (1994)
(82%MS) para a mesma espécie, em estudo realizado no Pantanal
Matogrossense.

Estes

mesmos

autores

também

observaram

maiores

concentrações para a parte emersa da planta, padrão encontrado neste estudo. Os
elevados teores de M.O. nesta espécie demostram sua contribuição em termos de
matéria orgânica para o ambiente, favorecendo assim os próximos níveis
tróficos. Ao considerar que plantas aquáticas apresentam um ciclo de vida
relativamente curto, esta elevada produção de M.O., quando em decomposição,
libera nutrientes para o ambiente, o que consequentemente aumenta a velocidade
do processo de eutrofização das águas.
O valor médio de cinzas para as raízes (14,6%MS), menor que nas folhas
(13,8%MS), é um padrão esperado, tanto pela fisiologia da própria planta, como
também por ser este o órgão de absorção dos nutrientes do sistema. Embora
neste estudo a diferença entre as médias de raiz e folhas tenha sido pequena,
valores mais elevados para as raízes também tem sido verificados por diversos
autores, alguns dos quais consideram a possibilidade dessa discrepância ser
reflexo de problemas metodológicos, uma vez que é muito difícil a remoção
total das partículas inorgânicas dessa parte da planta (DA SILVA et al., 1994;
ESTEVES E NOGUEIRA, 1991). Henry-Silva e Camargo (2006) estudando a
mesma espécie, porém em sistemas de tratamento de efluentes de aquicultura,
encontraram valores superiores (17,09%MS) aos obtidos nesse estudo. O que
possivelmente está relacionado ao enriquecimento artificial do sistema, e/ou ao
fato de terem considerado a biomassa total. Segundo Larcher (2000), plantas que
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crescem em locais pobres em nutrientes possuem teores de cinzas abaixo de 3%
MS, enquanto plantas que crescem em ambientes salinos apresentam teores de
cinzas que podem chegar a 55%MS.
A F.P.C. constitui a parte estrutural dos vegetais e é formada
principalmente por celulose, hemicelulose, lignina e substâncias nitrogenadas
lignificadas, sendo digerida apenas por organismos especializados, como as
bactérias. A concentração média encontrada no presente estudo para a biomassa
total foi de 66%MS, no entanto, se considerado apenas as folhas essa média é de
61%MS, valores abaixo dos encontrados por Da Silva et al.(1994) para a mesma
espécie (90%MS para a parte emersa); essas variações intraespecíficas
possivelmente estão relacionadas às condições ambientais, como por exemplo a
velocidade da correnteza e do vento. No mesmo estudo, Da Silva et al.
verificaram que N. amazonum foi a espécie que apresentou as menores
concentração de F.P.C. (31,2%MS) e atribuíram esse resultado às adaptações
ecológicas do grupo, uma vez que o limbo flutuante não apresenta tecidos
rígidos de sustentação.
A F.P. é a parte do tecido das macrófitas aquáticas que pode ser utilizada
por todos os organismos heterotróficos do ambiente aquático. Ela é composta
por substâncias facilmente solúveis tais como, amido, proteínas, lipídeos, ácidos
orgânicos e polifenóis, que após a morte dos tecidos vegetais passam facilmente
para a água, onde são, com exceção dos fenóis, imediatamente mineralizadas. As
concentrações de F.P. foram significativamente diferentes para as partes da
planta, com os valores mais elevados encontrados nas folhas (37%MS), o que é
esperado, por se tratar das partes menos rígidas da planta e da relação superfície
/área das folhas e pecíolos em comparação às raízes.
Os polifenóis são compostos orgânicos formados fundamentalmente de
produtos da glicólise.

Segundo Thomaz e Esteves (1984) o limite na

concentração de polifenóis que permite o uso da biomassa no forrageio é de 16
U.D.O. g-1 MS. A maior concentração encontrada para E. crassipes neste estudo
foi de 1,87 U.D.O. g-1 MS, mas para a maioria das amostras estes valores foram
inferiores a 1 U.D.O. g-1 MS, valores que corroboram aos encontrados por Henry
Silva e Camargo (2006). Também Henry Silva e Camargo (2000) ao estudarem
na Bacia hidrográfica do Rio Itanhém, encontraram valores acima de 4 U.D.O. g1

MS para E. azurea.
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As concentrações de lipídeos encontradas para este estudo mostram que
as folhas apresentaram teores mais elevados do que as raízes, o que
possivelmente reflete a intensa atividade metabólica das células vegetais neste
órgão. Considerando que os processos fotossintéticos ocorrem nesta parte da
planta e que os lipídeos são compostos orgânicos de importante valor energético,
pode-se inferir que a maior concentração nas folhas é por conta da demanda
energética deste órgão. Os valores encontrados nas folhas (5%) são semelhantes
aos encontrados por Henry-Silva e Camargo (2006) para a mesma espécie
(4,73%). E. crassipes apresenta valores de lipídeos inferiores a outras espécies
de macrófitas aquáticas, Henry-Silva e Camargo (2000) encontraram
concentrações de 7,70%MS e 6,97%MS, para E. azurea e U.foliosa,
respectivamente. O que pode ser reflexo das características ambientais ou das
variações interespecíficas.
Na

biomassa

de

E.

crassipes

os

teores

de

carbono

foram

significativamente diferentes entre folhas e raízes, com médias de 35%MS e
37%MS, respectivamente. Os valores encontrados na coleta de agosto/2011
foram superiores aos de fevereiro/2012, o que pode estar relacionado ao período
hidrológico, uma vez que em agosto o volume de chuvas foi superior a fevereiro,
havendo assim a possibilidade de um maior carreamento de material alóctone
para a bacia.
A assimilação de N é um processo vital que controla o crescimento da
planta, e pode em muitos casos ser considerado fator limitante ao seu
desenvolvimento. Neste estudo os teores de N para as folhas (1,8%MS), foram
superiores aos das raízes (1,0%MS), sendo estes significativamente distintos.
Apesar de não haver diferenças significativas para a concentração de N na planta
ao comparar os locais de coleta, bem como entre os meses, percebe-se que as
maiores concentrações de N em E. crassipes refletiu os valores de NIT na água,
mostrando a relação direta entre a disponibilidade no ecossistema e a absorção
pela planta.
Os valores médios de proteína bruta encontrados na biomassa das folhas
e raízes foram significativamente diferentes, com as concentrações mais
elevadas sendo registradas para as folhas. Nas folhas estes valores estão no
limite do valor mínimo (12% MS) abaixo do qual Boyd (1970) considera os
tecidos vegetais pobres em proteína para uso na alimentação animal, por
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exemplo. No entanto, para as raízes as concentrações foram inferiores a 12%MS.
Maiores concentrações tanto do nitrogênio como da proteína nas folhas é
esperado,

por

conta

da

maior

atividade

enzimática

nos

órgãos

fotossinteticamente ativos.
O P, assim como o N é um importante constituinte da biomassa vegetal e
em baixas concentrações, pode representar um fator limitante ao crescimento
dos vegetais. A concentração média de P para as raízes foi de 0,06%MS e
0,07%MS para as folhas, não sendo estas significativamente diferentes. As
amostras de agosto apresentaram concentrações de P superiores a fevereiro, 0,08
e 0,06%MS, respectivamente. A variação na concentração de P na biomassa
vegetal entre os meses de coleta, bem como entre os pontos, possivelmente
relaciona-se à disponibilidade de fosfato na água, considerando que os valores
de P na planta refletiram as variações para este íon na água, outros autores já
mostraram a estreita relação entre a disponibilidade deste nutriente na água e sua
concentração nas plantas aquáticas (MORRIS, 1982; JUNK e NUNES DE
MELO, 1987).
As concentrações de P encontrados em E. crassipes neste estudo foram
inferiores às encontradas por outros autores (HENRY-SILVA e CAMARGO,
2006; PISTORI, 2009) em ambientes enriquecidos, o que demostra a relação
direta entre a disponibilidade do nutriente e a absorção pela planta. Pistori
(2009) constatou por meio de experimento que em baixas concentrações de
nutrientes, E. crassipes, P. strationtes e S. molesta absorveram rapidamente
tanto o P-PO4 quanto o NIT do ambiente, e em altas concentrações de nutrientes,
as três espécies optaram primeiro pela absorção do P-PO4 e posteriormente do
NIT.
De uma maneira geral os resultados indicam que as concentrações para
fósforo, nitrogênio, cinzas, proteínas, lipídeos, polifenóis e F.P.C. são diferentes
para as partes da planta (emersa e submersa). Diversos autores (ESTEVES E
BARBIERI, 1983; DA SILVA, 1990; ESTEVES E NOGUEIRA, 1990) têm
observado que a composição química das diferentes partes, reflete a função da
estrutura vegetal (Tabela 7).
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Tabela 7: Comparação dos dados de composição química em E. crassipes do
presente estudo com outros autores.
Autor/ano

Parte da
planta

P
(%)

N
(%)

Cinzas
(%)

M.O.
(%)

Proteína
(%)

Lipídeos
(%)

F.P.C
(%)

Polifenóis
(U.D.O/gPS)

C
(%)

Da
Silva;
Nogueira e
Esteves
(1994)
Martins et al.
(2003)
Henry-Silva
e Camargo
(2006)
Presente
trabalho

Aérea
Submersa

0,1
0,1

2,2
1,7

13,0
22,8

87,0
77,2

13,9
10,8

6,8
3,2

90,0
70,0

1,2
0,4

-

Presente
trabalho

Total

30,7

Total

0,2

2,0

17,9

-

12,4

4,7

53,4

0,4

Aérea

0,07 1,8

13,8

86,0

11,3

6,3

61,8

0,8

35,2

Submersa
Total

0,06 1,0
0,07 1,4

14,6
14,2

85,2
85,6

6,7
9,0

3,6
4,9

70,5
66,2

0,2
0,5

36,9
36,1

A análise conjunta das concentrações de cinzas, proteína bruta, lipídios,
Polifenóis e F.P.C., podem revelar as características nutricionais de diferentes
espécies vegetais. Considerando que valores elevados de Polifenóis, F.P.C. e
cinzas podem ser fatores limitantes ao consumo dos vegetais por herbívoros e
que valores muito baixos de proteína e lipídeos tornam os vegetais inviáveis
energeticamente, essa é uma ferramenta indispensável quando se pretende inferir
sobre o potencial de uso da biomassa de macrófitas aquáticas.
Ao considerar a composição química de E. crassipes e da água percebese a tendência a um gradiente no sentido nascente- foz, uma vez que as
características dos pontos 1 e 2 foram os mais semelhantes entre si, enquanto o
ponto 4 foi o mais distinto, apesar de nenhuma das análise confirmar que os
pontos foram significativamente diferentes. Talvez esse resultado sugira que a
análise da composição química de macrófitas não é um instrumento eficiente
para testar a Teoria de Rios Contínuos (proposta por Vannotte, 1980), segundo a
qual as características físicas e químicas do rio, bem como as comunidades
biológicas, sofrem mudanças gradativas no sentido nascente-foz, ou essa teoria
simplesmente não se aplique a ambientes lóticos de pequena escala, como é o
caso da BHRA.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os resultados obtidos neste trabalho pode-se inferir que E. crassipes é
uma espécie que apresenta características adaptativas que conferem o sucesso de sua
colonização mesmo em ambientes com baixas concentrações de nutrientes;
Os valores de proteína, bem como os baixos teores de F.P.C. e Polifenóis indicam a
possibilidade de uso de sua biomassa para a alimentação animal, e sua importância
ecológica em termos de contribuição para os herbívoros e detritívoros do ecossistema
aquático;
A capacidade de absorção de N e P em baixas concentrações reforça a possibilidade da
aplicação desta espécie para o tratamento de efluentes;
A ausência de alguns dados esperados, como por exemplo, diferença significativa entre
os períodos hidrológicos e entre os locais de coleta pode estar relacionada ao número de
coletas, assim sugerem-se novos estudos com mais coletas que permitam caracterizar
melhor os períodos hidrológicos e os trechos do rio;
Além da análise da composição química, dados de biomassa podem fornecer mais
detalhes sobre a interação da planta com os recursos ambientais;
Considerando os poucos estudos realizados neste ambiente, e em especial com esse
grupo biológico, é importante um levantamento das espécies de macrófitas presentes
neste rio e maior aporte de dados limnológicos.
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