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RESUMO 

A contaminação de ambientes aquáticos por metais é um problema de ordem mundial. Os 

metais constituem importantes fontes de contaminação da água, por serem persistentes no 

ambiente e possuírem capacidade de acumulação nos organismos ao longo das cadeias tróficas, 

causando problemas à saúde humana, aos animais e às plantas. A fitorremediação é um processo 

de baixo custo, considerada uma tecnologia verde, que propicia a retirada de metais pesados 

dos ambientes contaminados. O objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade de 

fitorremediação de zinco por Limnobium laevigatum e Phyllanthus fluitans por meio de ensaios 

ecotoxicológicos. Por haver escassez de informação de métodos de cultivo de plantas aquáticas 

em laboratório e por se tratar de espécies não convencionais, fez-se necessário a realização de 

testes iniciais, que possibilitaram a avaliação do crescimento, pH adequado para o 

desenvolvimento e parâmetros fisiológicos analisados por fluorescência da clorofila a (FO, FM, 

FV, FV/FM e FV/FO). O pH 6,0 foi selecionado para o teste com zinco nas concentrações de 0, 5, 

10, 15, 20 e 25 ppm. Após o período de 7 dias o incremento de massa fresca, área foliar relativa 

de em ambas as espécies e índice de tolerância das raízes de L. laevigatum apresentaram 

tendência à relação dose-dependente. Em relação aos pigmentos, houve redução no teor das 

clorofilas a, b e total, contudo, os teores de carotenoides mantiveram-se estáveis. Os parâmetros 

de fluorescência avaliados indicaram pouca influência do metal sobre a eficiência do 

fotossistema II (FO), dissipação de energia não fotoquímica (FM), na fluorescência variável (FV), 

visto que não houve reduções significativas nestes parâmetros. A eficiência fotoquímica do 

PSII (FV/FM) manteve-se em torno de 0,7, enquanto a atividade potencial do PSII (FV/FO) 

indicou que houve perdas fotoquímicas em P. fluitans quando comparada com L. laevigatum. 

A análise cluster e de componentes principais propiciou a diferenciação das espécies e dos 

tratamentos, assim como a seleção de marcadores fisiológicos das espécies testadas frente ao 

zinco. Os dados obtidos indicam que as espécies testadas sugerem capacidade de 

biorremediação de zinco em efluentes contaminados, considerando que obtiveram bons 

resultados mesmo em elevadas concentrações do metal.  

 

Palavras- chave: Fitorremediação, Limnobium laevigatum, metais pesados, Phyllanthus 

fluitans, orelha-de-onça. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Phytoremediation is a low-cost process, considered green technology and provides a 

remediation of contaminated environments. Contamination of aquatic environments by metals 

is a worldwide problem. The metals are important sources of water contamination, as they are 

persistent in the environment and can accumulate in organisms along the food chains, causing 

problems in human health, animals, and plants. The objective of this work was to evaluate the 

capacity of zinc phytoremediation by Limnobium laevigatum and Phyllanthus fluitans through 

ecotoxicological tests. Because there is lack of information on aquatic plant cultivation methods 

in the laboratory and because they are non-conventional species, it was necessary to carry out 

initial tests. Those tests were used for evaluation of growth, adequate pH for development and 

physiological parameters evaluated by chlorophyll a fluorescence. The pH 6.0 was selected for 

the zinc test at concentrations of 0, 5, 10, 15, 20 and 25 ppm. After 7 days, the increase in fresh 

mass, relative leaf area and tolerance index of L. laevigatum roots showed a tendency to dose-

dependent reaction in both species. In relation to pigments, there was a reduction in the content 

of chlorophylls a, b and total, however, the levels of carotenoids remained stable. The evaluated 

fluorescence parameters indicated little metal influence on the efficiency of photosystem II 

(FO), non-photochemical energy dissipation (FM), on variable fluorescence (FV), as there were 

no significant reductions in these parameters. The photochemical efficiency of PSII (FV/FM) 

remained around 0.7 while the potential activity of PSII (FV/FO) indicated that there were 

photochemical losses in P. fluitans when compared to L. laevigatum. The cluster and main 

component analysis provided the differentiation of species and treatments, as well as the 

selection of physiological markers of the species tested against zinc. The data obtained indicate 

that the tested species suggest the ability of zinc phytoremediation in contaminated effluents, 

considering that they obtained good results even in high concentrations of the metal. 

 

Keywords: Phytoremediation, Limnobium laevigatum, heavy metals, Phyllanthus fluitans, 

ounce ear. 
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1- INTRODUÇÃO GERAL 

O termo “macrófitas aquáticas” relaciona-se a um grupo de organismos 

fotossintetizantes de possível observação a olho nu, que possuem adaptações que as 

possibilitam explorar os ambientes aquáticos lóticos e lênticos (ESTEVES, 2011). 

As macrófitas desenvolvem importante papel nos ecossistemas aquáticos, pois 

influenciam na dinâmica destes ambientes (O'BRIEN et al., 2014). A presença das macrófitas 

contribuem com a ciclagem de nutrientes dos ambientes aquáticos (PREINER et al., 2020), 

afetam a composição química da água, sustentam a cadeia de detritos e servem de refúgio aos 

organismos aquáticos (WETZEL, 1981; SCHOELYNCK et al., 2012; PREINER et al., 2020). 

Estes são aspectos que reforçam a importância das macrófitas e demonstram as complexas 

cadeias de interações dos fatores bióticos e abióticos, que ocorrem nesses ecossistemas, além 

de influenciar a qualidade da água (PREINER et al., 2020). 

As macrófitas podem ser utilizadas em diferentes mecanismos de fitorremediação, 

removendo contaminantes como metais (RAI et al., 2019a), componentes orgânicos e 

inorgânicos (REZANIA et al., 2015), produtos farmacêuticos (EBELE; ABDALLAH; 

HARRAD, 2017), contaminantes emergentes (RAI, 2019b; DI BACCIO et al., 2017), efluentes 

contaminados (VICTOR et al., 2016), dentre outros (CARVALHO et al., 2019; 

PRABAKARAN et al., 2019). Os processos de fitorremediação podem ocorrer com espécies 

de plantas testadas individualmente ou com a formação de consórcios com duas ou mais 

espécies, como Eleocharis acutangula, Cyperus papyrus e Typha domingensis em solos 

contendo bário onde, a eficiência do processo depende das características específicas de cada 

espécie e do contaminante a ser remediado (CARVALHO et al., 2019). 

As plantas aquáticas também são conhecidas como bioacumuladoras de metais 

(BERTRAND et al., 2019). Estes organismos são capazes de acumular cerca de 1450 vezes a 

concentração de metais pesados presentes no meio aquático, e diversos estudos têm sido 

realizados a fim de explorar este potencial fitorremediativo (REZANIA et al., 2016; SINGH; 

RAI et al., 2019a). 

O potencial de fitorremediação da biodiversidade das macrófitas tem sido explorado, 

e dentre elas destacamos várias espécies pertencentes aos gêneros Eichornia, Salvinia, Lemna, 

Azolla, Potamogeton, Myriophyllum, Typha e Phragmites e algumas espécies nas quais os 

estudos estão consolidados como por exemplo, Pistia stratiotes, Eichornia crassipes, Salvinia 

auriculata e Lemna gibba (SODA et al., 2012; RODRÍGUEZ; BRISSON, 2015). 
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As macrófitas Limnobium laevigatum e Phyllanthus fluitans, alvo deste estudo, foram 

denominadas não convencionais pelo fato de haver reduzido número de estudos no tocante à 

capacidade de fitorremediação destas espécies em ambientes aquáticos contaminados. 

A contaminação dos ecossistemas aquáticos por metais tem se revelado uma 

preocupação global, principalmente nos corpos d’água superficiais (rios e lagos), oriundas 

principalmente de fontes antropogênicas (ZHOU et al., 2020). 

Dentre os metais, o zinco é mobilizado no ambiente de forma natural por erosão, 

incêndios florestais, erupções vulcânicas e por ações biológicas. Porém, a maior fonte de 

contaminação de zinco na água ocorre por erosão, e as fontes antropogênicas são a mineração, 

oxidação de estruturas galvanizadas, queima de carvão e combustível, incineração de lixo e uso 

de fertilizantes e agrotóxicos, que contém zinco em sua composição (ICZ, 2019). 

Em levantamento de dados realizadas por Zhou e colaboradores (2020), foi observado 

aumento na concentração de zinco nos corpos d’água globais em cerca de 2. 260 vezes nos 

últimos 40 anos. Muitas pesquisas têm sido realizadas com zinco e plantas aquáticas 

(BAUMANN; MORRISON; STENGEL, 2009; HARGUINTEGUY; PIGNATA; 

FERNÁNDEZ-CIRELLI, 2015; MARTINS; PARDO; BOAVENTURA, 2004), testando a 

sensibilidade das macrófitas em projetos de biorremediação (GONZÁLEZ et al., 2018; RAI, 

2019) ou estudos de monitoramento ambiental (CHEN et al., 2019; SINGH; RAI, 2016; RAI, 

2019). 

O CONAMA apresenta a concentração de 0,18 ppm como limite tolerável para águas 

de classe I e 0,5 ppm para águas doces de classe III. Nesse sentido, estudo desenvolvido com 

análises do sedimento coletado em 16 pontos localizados na bacia hidrográfica do rio Cascavel, 

Guarapuava (PR) (LIMA, 2018), revelou a contaminação pelos metais Zn > Pb > Ni > Cu > 

Mn, com esta ordem de disponibilidade da fração lábil. Segundo as Diretrizes de Qualidade de 

Sedimento (SQGs) determinadas pelo CONAMA (BRASIL, 2005), dentre os pontos com maior 

índice de contaminação se encontra o Arroio Carro Quebrado, localizado próximo à entrada do 

campus CEDETEG (Centro Educacional de Desenvolvimento Tecnológico de Guarapuava) da 

Universidade Estadual do Centro Oeste (Unicentro), Guarapuava, PR. Nesses pontos foram 

relatadas concentrações na faixa de 2,6 a 3,2 ppm de zinco na fração lábil das amostras de 

sedimento coletadas (LIMA, 2018). 

Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi testar a capacidade biorremediativa de 

duas espécies de macrófitas aquáticas nativas, não convencionalmente utilizadas em ensaios 



14 

 

 

ecotoxicológicos, Limnobium laevigatum e Phyllanthus fluitans sob diferentes concentrações 

de zinco. 

Por se tratar de espécies não convencionais e por haver escassez de informação 

disponível na literatura, este trabalho foi dividido em dois capítulos. O primeiro, aborda 

aspectos de manutenção e cultivo das plantas, e o segundo capítulo aborda sobre a realização 

dos ensaios ecotoxicológicos, utilizando-se concentrações de zinco e as macrófitas. 

 

2- OBJETIVO GERAL 

Estabelecer o cultivo das macrófitas não convencionais Limnobium laevigatum e 

Phyllanthus fluitans, além de avaliar a capacidade de biorremediação de zinco das duas 

espécies. 

  

2.1 objetivos específicos 

 Caracterizar condições de cultivo e manutenção das macrófitas em laboratório; 

 Realizar ensaios ecotoxicológicos com Limnobium laevigatum e Phyllanthus fluitans 

sob diversas concentrações de zinco; 

 Avaliar as respostas fisiológicas das plantas quando em contato com o metal por meio 

de diversos endpoints; 

 Avaliar a capacidade de fitorremediação do zinco por bioacumulação pelas espécies 

Limnobium laevigatum e Phyllanthus fluitans  
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CAPÍTULO 1- CULTIVO E MANUTENÇÃO DE  

Limnobium laevigatum E Phyllanthus fluitans 

 

1- INTRODUÇÃO 

As macrófitas aquáticas são definidas como vegetais visíveis a olho nu, cujas 

estruturas fotossintetizantes podem estar parcialmente ou permanentemente submersa em 

água (IRGANG; GASTAL JR., 1996). Esteves (2011) afirma que as macrófitas aquáticas são 

encontradas em diversos segmentos dos ambientes aquáticos, rios, lagos e reservatórios, 

compondo ecossistemas alterados ou não alterados de água doce, salgada e salobra. Segundo 

Thomaz e Esteves (2011) existem vários biotipos de macrófitas, e elas podem ser flutuantes 

livres ou fixas, submersas livres ou enraizadas, além de outros subtipos. 

As macrófitas aquáticas constituem a base das cadeias alimentares nos ecossistemas 

aquáticos, influenciam a ciclagem de nutrientes, a produção de oxigênio, estabilização do 

sedimento e ainda contribuem para a qualidade de água, dentre outras funções (ZHOU et 

al., 2017; SCHNEIDER et al., 2018). 

A proliferação das macrófitas aquáticas em ambientes alterados por atividades 

antrópicas pode se tornar invasiva (POMPÊO, 2008; PRABAKARAN et al., 2019). Por outro 

lado, estudos recentes têm demonstrado que sua presença influencia a complexidade e 

heterogeneidade dos habitats aquáticos e amplia a compreensão do papel das macrófitas nas 

comunidades aquáticas (ROCHA et al., 2017; BAN et al., 2019), e principalmente tem 

demonstrado seu potencial biorremediativo (PRABAKARAN et al., 2019). 

Como organismos indicadores de qualidade de água, as macrófitas promovem a 

fitorremediação de compostos químicos provenientes de ações antrópicas como herbicidas, 

fungicidas, metais e bactericidas (LEWIS; THURSBY 2018). Esse potencial tem sido cada 

vez mais estudado, porém há escassez de normativas de ensaios ecotoxicológicos com plantas 

aquáticas. Além de pouca documentação existente em bioensaios de marcrófitas, há também 

poucas informações a respeito do cultivo desses organismos em laboratório. O gênero Lemna, 

é o único a apresentar normativa de ensaio teste para avaliar efeitos de toxicidade em 

bioensaios ecotoxicológicos (OECD, 2001; USEPA, 2012). 

O meio de cultivo, utilizado nos bioensaios, consiste em uma solução contendo os 

macronutrientes e micronutrientes necessários ao seu desenvolvimento, denominado 20X-

AAP (USEPA, 2016). Vervliet-Scheebaum et al. (2006) realizaram ensaios para avaliar a 

sensibilidade de várias espécies de macrófitas, testando vários meios de cultivo e vários 
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endpoints. Dentre os meios utilizados por estes autores incluiu-se o mesmo meio proposto 

pela USEPA (2012), o meio ASTM (OECD, 2001) e até água de torneira. 

Outros ensaios realizados em laboratório, indicam o uso da solução nutritiva (SN) de 

Hoagland e Arnon (JAVED; LINDBERG; GREGER, 2014; PARNIAN et al., 2016). Às vezes 

generalizados como meios de cultivos hidropônicos (TSUJI et al., 2017; HARGUINTEGUY; 

PIGNATA; FERNÁNDEZ-CIRELLI, 2015) e até meios mais específicos, como a SN de Clark 

para ensaios com Azolla sp. (CLARK, 1975). Todos esses meios de cultivos disponibilizam 

os macronutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) e micronutrientes, necessários 

ao desenvolvimento das espécies em estudo. O cultivo e manutenção em laboratório, pode 

ocorrer por meio do uso de substratos férteis, como a terra vegetal, prática comum em nosso 

laboratório, porém a literatura não fornece informações nesse sentido. 

Vervliet-Scheebaum et al. (2006) relatam a necessidade de padronização do cultivo 

das espécies a serem utilizados em bioensaios, e dependendo da sua sensibilidade, a 

necessidade de padronização dos protocolos de cultivos. Fantke, Arnot e Doucette (2016) 

relatam a necessidade de melhorar a qualidade dos dados obtidos nos ensaios e mecanismos 

para facilitar a interpretação dos dados oriundos dos testes de toxicidade. Vervliet-Scheebaum 

et al. (2006) observaram ainda em sua pesquisa que, o biotipo da macrófita (emersa, submersa 

ou enraizada), assim como temperatura de cultivo, meio nutritivo utilizado, pH e intensidade 

luminosa, podem interferir na fisiologia da planta e promover diferenças nos resultados dos 

endpoitns utilizados. 

Com o intuito de explorar macrófitas ainda não utilizadas em ensaios ecotoxicológicos 

e estudar sua sensibilidade e potencial de biorremediação, foram selecionadas as espécies L. 

laevigatum (Humboldt) e P. fluitans (Bortolloto I.M.). Neste trabalho, essas espécies foram 

denominadas de não convencionais. Por se tratar de espécies não convencionais, bem como por 

não haver padronização de seu meio para cultivo, o objetivo desse capítulo foi realizar testes 

para avaliar as condições de cultivo adequadas para o desenvolvimento das espécies, visando a 

sua utilização em futuros ensaios ecotoxicológicos. 
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2- MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1- Avaliação do crescimento – Teste 1 

Foram utilizados exemplares de Limnobium laevigatum e Phyllanthus fluitans, 

(Imagem 1) adquiridos no comércio de plantas aquáticas, que foram acompanhadas por 

medição de massa fresca semanalmente, durante um período de quatro semanas. 

 

IMAGEM 1 - ESPÉCIES DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS CULTIVADAS. 

 

FONTE: O autor (2020). 

LEGENDA: Limnobium laevigatum (Esquerda) e Phyllanthus fluitans (Direita). 

 

Em recipientes plásticos foram colocados 200 mL de água destilada e 25 mg de solo 

fértil, em três réplicas para cada espécie, o pH foi ajustado para 7,0 com calibragens semanais 

(cinco semanas) com as soluções ácida e base HCl e NaOH respectivamente.   

Utilizando-se um temporizador a incidência luminosa foi mantida em 7 100 lux, 12/12 

horas de luz e escuro, e para mensuração da massa fresca em cada medição, as raízes foram 

lavadas com água destilada, para retirada do máximo de partículas aderidas e colocadas sobre 

papel absorvente por três minutos para retirar o excesso de água (AGAMI; REDDY, 1990). 

 

2.2- Acompanhamento de pHs – Teste 2 

Estudos realizados com zinco e outros metais com macrófitas têm demonstrado que o 

processo de biosorção tem capacidade de absorção máxima em pH 5,0 condição que 

potencializa a disponibilidade de elementos metálicos para as macrófitas (MARTINS; PARDO; 

BOAVENTURA, 2004). 

Com o intuito de avaliar possíveis influências do pH no crescimento das espécies, 

foram testadas três pHs ácidos, mas que não comprometessem o potencial desenvolvimento das 
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plantas. Este experimento foi necessário, visto que não tínhamos conhecimento dos limites de 

tolerância dessas espécies em meio ácido. 

Foram selecionados nove indivíduos saudáveis e homogêneos de cada espécie e todos 

os 18 exemplares tiveram as raízes seccionadas com lâmina de bisturi. Os pHs testados foram 

5,0; 5,5 e 6,0 em três réplicas com as duas espécies no mesmo recipiente, por sete dias, a 

variação do pH foi acompanhada diariamente. A iluminação durante o teste foi de 7 100 lux, 

12/12 horas de luz e escuro.  

Também foram obtidas imagens da vista superior das plantas no início e final do 

experimento, por meio de aparelho celular ASUS A007 com câmera de 13 MP (Megapixels) 

em mini Studio marca Evobox, para cálculo das áreas foliares. A área foliar foi utilizada para a 

(Taxa de Crescimento Relativo) TCR.  

Por se tratar de espécies não convencionais, foi adaptada a composição da solução 

nutritiva, contendo proporções dos macronutrientes e micronutrientes adequadas ao 

desenvolvimento das plantas aquáticas. O meio adaptado possuía a seguinte composição (g/L): 

KNO3 101,10 (2 mL); Ca (NO3)2.2H2O 236,15 (1 mL); KH2PO4 136,08 (0,5 mL); MgSO4.H2O 

104,71 (0,25 mL); micronutrientes (g/L): H3BO3 2,5; MnCl2.4H2O 1,5; Zn SO4.7H2O 0,212; 

CuSO4.5H2O 0,964; Na2Mo4.2H2O 0,088. Na solução de micronutrientes foi utilizado 1,0 mL/ 

L. A solução de ferro foi preparada em separado com a seguinte composição (g/L): C4H6O6 5 e 

FeCl3 5 (DE ASSIS PRADO, et al., 2006). 

Também foram realizadas avaliações de fluorescência da clorofila a durante o período, 

utilizando o fluorômetro PAM 2500 (Walz Germany), onde foi possível acompanhar o estado 

fisiológico das espécies durante o tempo experimental por meio dos parâmetros básicos de 

fluorescência. 

  

2.3- Análise de crescimento 

Para mensurar as áreas foliares, foram obtidas imagens no início e final do teste 

utilizando mini Studio da marca Evobox de fundo e laterais brancos e um aparelho celular 

modelo ASUS A007 com câmera de 13MP, fixado em tripé em posição horizontal à amostra. 

Todas as imagens foram obtidas sob as mesmas condições de iluminação, distância da 

câmera à planta, e mesma cor de fundo do Studio. Foi utilizada a escala de 1 cm em todas as 

imagens. 

O tratamento das imagens ocorreu por meio do programa ImageJ, seguindo os 

seguintes passos: após abrir a interface principal na aba File, clica na opção Open, seleciona a 
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imagem e maximiza a tela, para fazer a escala na linha de ícones há a opção Straight, seleciona 

e faz uma linha sobre a escala conhecida da imagem (1cm). 

Para fixar a escala na aba Analyze clica em Set Scale e em Known distance calibra para 

1.0, sendo necessário mudar a unidade de medida em Unit of length, muda-se assim de pixel 

para cm. Há uma opção para selecionar “Global”, após fazer esta seleção clica no botão OK. 

Na aba Image opção Type seleciona 8-bit para modificar a cor da imagem, após este 

processo e foto tem que estar em tons de cinza. Para binarizar, na aba Process entra em Binary 

e clica em Make Binary, após o OK a imagem fica em preto e branco.  

Na aba Analize em Set Measurements há várias opções de análises, selecionamos Área 

e Perimeter e em Decimal places selecionamos três casas decimais e clica em OK. Para calcular 

a área da imagem entra na aba Analize opção Analyze Particles, irá abrir uma janela onde em 

Size (cm^2) escreve 0.01-Infinity, em Show mudar a opção para Overlay e marcar as opções 

Display results e Summarize, clicar em OK. Após realizar esta série de passos (Imagem 2) os 

resultados foram salvos para posterior análise.  

 

IMAGEM 2 - SÉRIE DE PASSOS (A-N) SEGUIDOS NO PROGRAMA IMAGEJ, PARA 

OBTENÇÃO DAS ÁREAS DAS FOLHAS (EXEMPLO DE Limnobium laevigatum). 

 

FONTE: O autor (2020). 
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Para o cálculo da Taxa de Crescimento Relativo (TCR) utilizou-se a equação 1, de 

Causton (1994) modificada. 

 

12

12 lnln

tt

AxA
TCR


                                                              (1) 

 

Onde: A2 é a área final, A1 a área inicial, t2 é o tempo final e t1 o tempo inicial. Em que 

se calcula a razão entre a área final e área inicial das espécies em todos os tratamentos e 

repetições, dividindo o resultado pela diferença entre o tempo final e tempo inicial.  

 

2.4- Fluorescência da clorofila a  

A fluorescência das duas espécies de plantas testadas L. laevigatum e P. fluitans foi 

avaliada em todos os tratamentos e repetições. As medições de emissão de fluorescência foram 

realizadas nos primeiro, terceiro e quinto dias em todos os indivíduos, no período da manhã. 

A avaliação da fluorescência da clorofila a foi realizada por meio do Fluorômetro 

PAM-2500 (Pulse Amplitud Modulated, Heinz Walz, GmB). As folhas de L. laevigatum e P. 

fluitans foram adaptadas ao escuro por meio do clipe foliar por 10 minutos. Foi utilizada a 

avaliação da cinética rápida para obtenção da curva OJIP (Fast Kinect, protocolo Poly300ms). 

A partir da curva OJIP também foram obtidos os parâmetros básicos da fluorescência: 

Fluorescência inicial (FO), Fluorescência máxima (FM), Fluorescência Variável (FV = FM – FO) 

e as relações FV/FM (rendimento quântico máximo do fotossistema II, PSII) e FV/FO (representa 

a atividade potencial do PSII).  

 

2.5. Análise Estatística 

O conjunto de dados referentes aos atributos avaliados no crescimento de L. 

laevigatum e P. fluitans no decorrer do tempo foi analisado por Estimativa de Equação 

Generalizada (GEE). Dados transversais foram analisados por Modelos Lineares Generalizados 

(MLG) e ajustados à distribuição Gama com função de ligação log. A comparação entre as 

médias de cada tratamento (teste a posteriori) e para cada espécie foi realizada pelo teste de 

Bonferroni ao nível de 5% de probabilidade. Foi utilizado o sistema de letras para demonstrar 

diferenças entre os tratamentos, onde a letra “a” designa a maior média. Essas análises foram 

realizadas no ambiente R (CORE TEAM, 2013). 
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Os dados foram ajustados à regressão polinomial de grau 2, com apresentação das 

curvas de regressão e coeficiente de determinação, e foram realizadas no Microsoft Excel. 

 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1.  Avaliação do crescimento – Teste 1  

Na padronização do meio de cultivo adequado para o desenvolvimento de L. 

laevigatum e P. fluitans, a variação de massa (Figura 1) permitiu acompanhar o crescimento 

por 35 dias.  

  
FIGURA 1 - VARIAÇÃO DA MASSA FRESCA DE Limnobium laevigatum E Phyllanthus fluitans, NO 

DECORRER DE CINCO SEMANAS (35 DIAS) DE CULTIVO. 
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FONTE: O autor (2020). 

LEGENDA: As barras correspondem ao desvio padrão. Letras minúsculas iguais, em cada semana e para cada 

curva, indicam que não houve diferença estatística significativa (p>0,05). Linhas representam o ajuste 

polinomial da curva, cujas equações de regressão são representadas no gráfico, Limnobium laevigatum (linha 

cheia, símbolo ) e Phyllanthus fluitans (linha pontilhada, símbolo ). 

 

 

Por meio desse teste, pôde-se observar o crescimento das plantas por meio do 

acompanhamento da massa fresca das espécies, cujas médias iniciais foram 0,443 mg e 0,217 

mg para L. laevigatum e P. fluitans, respectivamente. O tempo de duplicação de massa fresca 
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foi observado em torno de sete dias para ambas as espécies. Ao final do experimento L. 

laevigatum mostrou aumento de massa em cerca de onze vezes, com ajuste polinomial de 

segundo grau da curva de crescimento e coeficiente de determinação de 99,25%. Enquanto P. 

fluitans teve aumento de 10 vezes e apesar de menos acentuada, a curva de ajuste polinomial 

de segundo grau apresentou coeficiente de determinação de 99,97%. O incremento de massa 

diário foi de 0,125 mg para L. laevigatum e 0,053 mg para P. fluitans. 

Houve diferenças estatísticas significativas nas médias das massas frescas analisadas 

semanalmente (p<0,05) e a elevação crescente da massa é um indicativo de que não houve 

esgotamento dos nutrientes. A massa fresca crescente observada ao longo do período de cinco 

semanas de cultivo para as duas espécies, revelaram que a composição do meio nutritivo foi 

adequada e propiciou o crescimento dessas macrófitas.  

Para este trabalho a intensidade de luz assim como o tempo de iluminação foram 

aproximados das condições ambientais locais do campus CEDETEG da Universidade Estatual 

do Centro Oeste (Unicentro), Guarapuava, PR. Segundo Bornette e Puijalon (2011) e 

Evangelista et al. (2017), a intensidade luminosa é um dos vários fatores que interferem no 

crescimento e abundância das macrófitas. Outros fatores como temperatura, disponibilidade de 

nutrientes no meio e pH também influenciam seu desenvolvimento (RIIS et al., 2012; 

HYLDGAARD et al., 2012).  

 

3.2- Determinação de pHs – Teste 2   

Na figura 2 são apresentados os resultados do acompanhamento da variação de pHs 

durante seis dias, sendo que a primeira medição foi realizada após o período de aclimatação das 

plantas às condições laboratoriais de luminosidade e meio de cultivo. Este teste foi realizado 

com o objetivo de avaliar se houve influência dos pHs testados sobre a Taxa de Crescimento 

Relativo (TCR) das espécies (Figura 3). 

Na figura 2 observa-se que a primeira medição foi realizada após um período de 

aclimatação de 24 horas e logo após essa medição, foi observada redução do pH. Nos três dias 

iniciais, os pHs foram diferentes estatisticamente entre si (p<0,05), mostrando acidificação 

inicial mais acentuada do meio de cultivo. 

A partir do terceiro dia pode-se observar estabilização em torno do pH 4,0 nos três 

tratamentos, assim no terceiro e quarto dia não foram observadas diferenças estatísticas 

significativas (p>0,05) entre os tratamentos. Nos últimos três dias, não houve diferença 

estatística significativa, período em que ocorreu menor variação de pHs do meio de cultivo. 
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As variações de pH observadas no cultivo em cada condição inicial (pH 5, 5,5 e 6) 

apresentaram ajuste polinomial de segunda ordem, sendo a curva menos acentuada nos pHs 5 

e 5,5, com coeficientes de determinação de 98,95% e 80,93%, respectivamente. Diferentemente 

do que foi observado para o pH 6, com R2 igual a 99,04%. Provavelmente em função da redução 

de quase duas unidades de pH nesse tratamento, pois as reduções de pH dos outros tratamentos 

foram de 1 unidade para o pH 5 e de 1,5 unidades para o pH 5,5. 

 

FIGURA 2 - VARIAÇÕES DOS pHS AVALIADOS AO LONGO DE SEIS DIAS DE CULTIVO COM AMBAS 

AS ESPÉCIES (Limnobium laevigatum E Phyllanthus fluitans). 
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FONTE: O autor (2020). 

LEGENDA: As barras correspondem ao desvio padrão. Letras minúsculas iguais, em cada dia e pH, 

indicam que não houve diferença estatística significativa (p>0,05). Linhas representam o ajuste polinomial da 

curva, cujas equações de regressão são representadas no gráfico: pH 6,0 (linha cheia, símbolo ■), pH 5,5 (linha 

tracejada, símbolo ) e pH 5,0 (linha pontilhada, símbolo ). 

 

Jiang et al. (2018) acompanharam as oscilações de pH ocorridas ao longo de um dia 

por seis espécies de macrófitas, em condições de campo e laboratório, e não observaram 

diferenças significativas, corroborando com os resultados observados nesta pesquisa. Na 

pesquisa realizada por estes autores, as macrófitas foram mantidas em água da lagoa e o pH foi 

acompanhado também sob condições de laboratório, e talvez por essa razão, não foram 

observadas variações no pH. 
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A fitorremediação de ambientes contaminados por plantas aquáticas é considerada um 

método de baixo custo e de tecnologia verde (REZANIA et al., 2015). A remoção pode ocorrer 

por meio de vários mecanismos, no caso dos metais, os mais comuns são a absorção e 

bioacumulação (ARÁN et al., 2017) ou a adsorção (MARTINS; PARDO; BOAVENTURA, 

2004; REZANIA et al., 2015). 

Estudos sobre a cinética de adsorção utilizando plantas aquáticas são importantes na 

remoção de metais, e revelam a influência de fatores como temperatura e pH no processo 

(MARTINS; PARDO; BOAVENTURA, 2004). 

Por esta razão, em ensaios ecotoxicológicos com metais, principalmente o zinco, é 

recomendado que o meio seja mantido com o pH mais ácido, assim o contaminante está mais 

disponível para absorção pelas raízes das plantas aquáticas (DE ASSIS PRADO et al., 2006). 

Da mesma forma, os metais podem ser adsorvidos ao sedimento ao se precipitar, 

limitando sua biodisponibilidade nos sistemas aquáticos (ASHRAF et al., 2019). Rezania e 

colaboradores (2015) afirmam ainda que, a disponibilidade de nutrientes, assim como a 

biodisponibilidade de metais nos ambientes aquáticos são influenciadas pelas características do 

sedimento, hidrodinâmica do ambiente aquático e da fisiologia da planta. 

As taxas de crescimento relativo das espécies de macrófitas calculadas por meio das 

áreas foliares após serem acompanhadas durante o experimento, são apresentadas na Figura 3. 

Houve aumento significativo da taxa de crescimento relativo no pH 6,0 (p<0,05), para 

as espécies testadas, ao passo que entre os tratamentos com pHs 5,0 e 5,5 não houve diferenças 

estatísticas. 
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FIGURA 3 - TAXA DE CRESCIMENTO RELATIVO BASEADO NA ÁREA FOLIAR DAS ESPÉCIES 

Limnobium laevigatum E Phyllanthus fluitans EM RELAÇÃO AOS pHS TESTADOS. 

  
FONTE: O autor (2020). 

LEGENDA: As barras verticais correspondem ao desvio padrão, letras iguais minúsculas indicam que não houve 

diferença estatística significativa (p>0,05). 

 

No ensaio ecotoxicólogico com o metal testado, foi utilizado o pH 6,0 para o meio 

nutritivo baseado na maior TCR apresentada na figura 3. A escolha deste pH foi baseada no 

fato de que independente do pH inicial, houve estabilização do pH do meio em torno do pH 4,0 

o qual reflete condição propícia à biodisponibilidade do metal durante o ensaio. Martins, Pardo 

e Boaventura (2004), realizaram estudos com o musgo aquático Fontinalis antipyretica, e 

observaram aumento na biosorção do zinco e do cádmio na faixa de pH de 3 a 5, e que no pH 

5 a capacidade de absorção deste metal foi máxima, sugerindo a ocorrência de mecanismos de 

troca iônica. 

 

3.3- Fluorescência da Clorofila a 

Para melhor compreensão do estado fisiológico de L. laevigatum e P. fluitans durante 

o experimento foram realizadas três medições de fluorescência em dias alternados, 

demonstrados nas Figuras 4 a 8. 
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A Fluorescência por Pulso de Amplitude Modulada (PAM) é uma tecnologia usada 

para indicar possíveis efeitos prejudiciais de um contaminante (BAUMANN; MORRISON; 

STENGEL, 2009).  Também pode ser utilizado para definir estresse de curto e longo prazo, 

assim como possíveis danos ao aparato fotossintético (LICHTENTHALER; RINDERLE, 1988) 

em plantas.  

Houve diferença significativa da fluorescência inicial em L. laevigatum no terceiro dia, 

entre os pHs 5,0 e 5,5 em comparação ao pH 6,0. Diferença semelhante ocorreu com P. fluitans 

porém no quinto dia, observou-se elevação de FO (Figura 4). 

 

FIGURA 4 – FLUORESCÊNCIA INICIAL (FO) DE Limonbium laevigatum E Phyllanthus fluitans, 

REALIZADAS EM DIAS ALTERNADOS NOS TRÊS TRATAMENTOS. AS COMPARAÇÕES FORAM 

REALIZADAS ENTRE OS pHS EM UM MESMO DIA DE AVALIAÇÃO. 

 

FONTE: O autor (2020). 

LEGENDA: As barras correspondem ao desvio padrão. Letras iguais minúsculas indicam que não houve 

diferença estatística significativa (p>0,05). 

 

O parâmetro de fluorescência inicial FO pode ser utilizado como indicativo de 

eficiência fotoquímica do fotosistema II, ou seja, indica o melhor desempenho do fotossistema. 

Em ambas as espécies houve tendência de maiores valores de FO no tratamento pH 6,0, 

indicando melhor resposta fisiológica, exceto no quinto dia.  
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A análise da fluorescência máxima revelou aumento significativo para L. laevigatum 

no pH 5,0 em comparação ao pH 6,0 nas análises realizadas no primeiro dia (Figura 5). A FM 

também se elevou no terceiro dia e diferiram significativamente entre os tratamentos (p<0,05). 

Não foram observadas diferenças significativas neste parâmetro no quinto dia para ambas as 

espécies. Por outro lado, P. fluitans apresentou redução significativa na FM, havendo diferenças 

apenas entre os tratamentos com pH 5,0 e 6,0 para as análises realizadas no primeiro e terceiro 

dia (p<0,05). 

 

FIGURA 5 – FLUORESCÊNCIA MÁXIMA (FM) DE Limonbium laevigatum E Phyllanthus fluitans, 

REALIZADAS EM DIAS ALTERNADOS NOS TRÊS TRATAMENTOS. AS COMPARAÇÕES FORAM 

REALIZADAS ENTRE OS pHS EM UM MESMO DIA. 

 

 

 

FONTE: O autor (2020). 

LEGENDA: As barras correspondem ao desvio padrão. Letras iguais minúsculas indicam que não houve 

diferença estatística significativa (p>0,05). 

 

A fluorescência máxima é obtida quando todos os centros de reação estão 

completamente reduzidos e está relacionada à dissipação de energia de excitação por 

transferência, entre os complexos proteicos vizinhos ao PSII (GOLTSEV et al., 2016). Segundo 
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estes autores, FM representa a dissipação não fotoquímica, e reflete o menor rendimento das 

reações fotoquímicas. Esta condição foi observada para P. fluitans apenas no primeiro dia (pHs 

5,5 e 6,0) e para L. laevigatum no quinto dia em pH 6,0. 

A diferença entre a fluorescência inicial e máxima fornece a fluorescência variável 

(FV), cujos dados obtidos para as espécies L. laevigatum e P. fluitans são apresentados na figura 

6. 

 

FIGURA 6 - FLUORESCÊNCIA VARIÁVEL (FV) DE Limonbium laevigatum E Phyllanthus fluitans, 

REALIZADAS EM DIAS ALTERNADOS NOS TRÊS TRATAMENTOS. AS COMPARAÇÕES FORAM 

REALIZADAS ENTRE OS pHS EM UM MESMO DIA. 

 

FONTE: O autor (2020). 

LEGENDA: As barras correspondem ao desvio padrão. Letras iguais minúsculas indicam que não houve 

diferença estatística significativa (p>0,05). 

 

L. laevigatum, no primeiro dia, apresentou diferenças entre o pH 5,0 e os outros 

tratamentos. No terceiro dia, as diferenças significativas podem ser observadas entre todos os 

tratamentos, e no quinto dia embora não significativo, também ocorreu aumento. Para P.fluitans 

a elevação dos valores com diferença significativa pode ser observada no terceiro dia entre os 

pHs 5,0 e 6,0. Ao analisar o gráfico, desconsiderando o quinto dia, é possível perceber que no 

pH 6,0 os valores obtidos foram maiores que nos demais tratamentos. 
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A maioria dos eventos fotossintéticos ocorrem em nível do PSII, pois a fluorescência 

do PSI independe do estado de oxidação e redução dos centros de reação e dos aceptores de 

elétrons a eles relacionados, porém contribui para a diferença constante entre FO e o rendimento 

quântico máximo do PSII, a relação FV/FM (GOLTSEV et al., 2016). Sendo assim o rendimento 

do PSII foi melhor no pH 6,0.  

A relação FV/FM se refere a eficiência fotoquímica do PSII, e é utilizado como 

indicativo de estresse ambiental, quando há redução nos valores (BAKER, 2008). Os resultados 

observados para este parâmetro são apresentados na figura 7. 

  

FIGURA 7 – RELAÇÃO FV/FM DE Limonbium laevigatum E Phyllanthus fluitans, REALIZADAS EM DIAS 

ALTERNADOS NOS TRÊS TRATAMENTOS. AS COMPARAÇÕES FORAM REALIZADAS ENTRE OS 

pHS EM UM MESMO DIA. 

 

FONTE: O autor (2020). 

LEGENDA: As barras correspondem ao desvio padrão. Letras iguais minúsculas indicam que não houve 

diferença estatística significativa (p>0,05). 

 

Houve elevação tênue, porém significativa na eficiência fotoquímica do PSII (FV/FM) 

nos pHs 5,0 e 5,5 para L. laevigatum (p<0,05). Ao comparar todos os tratamentos durante o 

período do experimento, o valor médio da relação FV/FM se manteve relativamente estável em 
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torno de 0,76. Por outro lado, P. fluitans apresentou oscilação discretamente maior dos valores 

para este parâmetro (valor médio de 0,71) e se apresentou 6,5% menor quando comparada com 

L. laevigatum. Somente foram observadas diferenças significativas no quinto dia, apresentando 

redução neste parâmetro entre os pHs 5,0 e 6,0 para P. fluitans. Embora, se observa que no 

último dia o estresse pode ter sido causado pelo manuseio das macrófitas durante o 

experimento.  

É relatado que plantas saudáveis apresentam valores da relação FV/FM na faixa de 0,79 

a 0,84 em estudos realizados com plantas terrestres, e que valores abaixo indicam que as plantas 

estão sob algum tipo de estresse (KITAJIMA; BUTLER, 1975). Os valores mais baixos 

observados nas plantas deste estudo podem ser pelo fato de se tratar de plantas aquáticas. Jiang 

et al., (2018) realizaram estudos da variação diurna da relação FV/FM em seis espécies de 

macrófitas submersas: Hydrilla verticillata, Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum 

demersum, Cabomba caroliniana, Vallisneria denseserrulata e Potamogeton wrightii. Nestes 

estudos, foram observados valores de eficiência fotoquímica do PSII na faixa de 0,64 a 0,75 

sob condições de laboratório e na faixa de 0,60 a 0,78 sob condições de campo (JIANG et al., 

2018). Estes valores foram obtidos no período da manhã, o qual coincide com os horários em 

que foram realizadas as análises nesta pesquisa. Assim as macrófitas testadas mantiveram-se 

dentro da faixa considerada saudável. 

A expressão FV/FO é também utilizada e representa a atividade potencial do PSII, e 

segundo Krause e Weis (1991) apresenta interpretação semelhante à relação FV/FM. Segundo 

Maxwell e Johnson (2000) pode se apresentar mais sensível a alterações e expressar melhor os 

resultados. Os resultados observados pela relação FV/FO são apresentados na figura 8. 
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FIGURA 8 – RELAÇÃO FV/FO DE Limonbium laevigatum E Phyllanthus fluitans, REALIZADAS EM DIAS 

ALTERNADOS NOS TRÊS TRATAMENTOS. AS COMPARAÇÕES FORAM REALIZADAS ENTRE OS 

pHS EM UM MESMO DIA. 

 

FONTE: O autor (2020). 

LEGENDA: As barras correspondem ao desvio padrão. Letras iguais minúsculas indicam que não houve 

diferença estatística significativa (p>0,05). 

 

A atividade potencial do PSII em L. laevigatum foi crescente no primeiro e terceiro 

dias de duração do experimento nos pHs 5,0 e 5,5 e diferiram ao nível de 5% de significância. 

O comportamento foi semelhante no quinto dia de análise, e apesar da redução neste parâmetro 

no pH 6,0 essas diferenças não foram significativas. 

Por outro lado, P. fluitans apresentou pequenas oscilações na relação FV/FO nos pHs 

5,0 e 5,5 no primeiro e terceiro dias do experimento, porém não houve diferença estatística 

significativa. Somente foram observadas diferenças estatísticas (p<0,05) no quinto dia, sendo 

que houve redução na atividade potencial do PSII entre os pHs 5,0 e 6,0. 

Este parâmetro reflete a ocorrência das reações fotoquímicas primárias e a taxa total 

de perdas não fotoquímicas (GOLTSEV et al., 2016). Os crescentes valores observados revelam 

que as condições de cultivo foram adequadas, ou seja, refletem boa atividade potencial do PSII.  
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4- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O tempo de duplicação da massa fresca de Limnobium laevigatum e Phyllanthus 

fluitans foi avaliado em torno de sete dias. Ao considerar o potencial de acidificação das plantas 

houve diminuição em torno de uma unidade para cada pH testado em 48 horas, e posterior 

estabilização em pH 4,0. Ao avaliar a taxa de crescimento relativo das macrófitas para os pHs 

5,0; 5,5 e 6,0 houve maior crescimento no pH 6,0 indicando ser este, o pH mais adequado para 

a manutenção das espécies de macrófitas. 

Nas avaliações utilizando a fluorescência da clorofila a foi observado que em pH 6,0 

foram encontrados melhor eficiência fotoquímica FO, menor perda de energia por transferência 

FM e maior rendimento do PSII (FV) para ambas as espécies. O experimento não causou estresse 

na eficiência fotoquímica do PSII das plantas (FV/FM) e proporcionou atividade potencial 

adequada do PSII das macrófitas.  

 

  



37 

 

 

5- REFERÊNCIAS 

AGAMI, M.; REDDY, K. R. Competition for space between Eichhornia crassipes (Mart.) 

Solms and Pistia stratiotes L. cultured in nutrient-enriched water. Aquatic Botany, v. 38, n. 2-

3, p. 195-208, 1990. 

 

ARÁN, D. S.; HARGUINTEGUY, C. A.; FERNANDEZ-CIRELLI, A.; PIGNATA, M. L. 

Phytoextraction of Pb, Cr, Ni, and Zn using the aquatic plant Limnobium laevigatum and its 

potential use in the treatment of wastewater. Environmental Science and Pollution Research, v. 

24, n. 22, p. 18295-18308, 2017. 

 

ASHRAF, S. et al. Phytoremediation: Environmentally sustainable way for reclamation of 

heavy metal polluted soils. Ecotoxicology and environmental safety, v. 174, n. 1, p. 714-727. 

2019. 

 

BAKER, N. R. Chlorophyll fluorescence: a probe of photosynthesis in vivo. Annual Review 

of Plant Biology, v. 59, p. 89-113, 2008. 

 

BAN, S. et al. Gestão moderna de ecossistemas de lagos por colheita sustentável e utilização 

eficaz de macrófitas aquáticas. Limnology, v. 20, n. 1, p. 93-100, 2019. 

 

BAUMANN, H. A.; MORRISON, L.; STENGEL, D. B. Metal accumulation and toxicity 

measured by PAM—chlorophyll fluorescence in seven species of marine 

macroalgae. Ecotoxicology and Environmental Safety, v. 72, n. 4, p. 1063-1075, 2009. 

 

BORNETTE, G.; PUIJALON, S. Response of aquatic plants to abiotic factors: a 

review. Aquatic Sciences, v. 73, n. 1, p. 1-14, 2011. 

 

CAUSTON, D. R. Plant growth analysis: a note on the variability of unit leaf rate (net 

assimilation rate) within a sample. Annals of  Botany,  v. 74, n. 5, p. 513–518, 1994. 

CLARK, R. B. Characterization of phosphates in intact maize roots. Journal Agricultural 

Food Chemistry, v. 23, p. 458–460, 1975.  

CORE TEAM. R: A language and environment for statistical computing, 2013. 

 

DE ASSIS PRADO, C. H. B.; CASALI, C. A. Fisiologia vegetal: práticas em relações hídricas, 

fotossínteses e nutrição mineral. Barueri: Editora Manole, 2006.  

 

ESTEVES, F. A. Fundamentos de Limnologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2011. 

 

EVANGELISTA, H. B. et al. Shade provided by riparian plants and biotic resistance by 

macrophytes reduce the establishment of an invasive Poaceae. Journal of applied ecology, v. 

54, n. 2, p. 648-656, 2017. 

 

FANTKE, P.; ARNOT, J. A.; DOUCETTE, W. Improving plant bioaccumulation science 

through consistent reporting of experimental data. Journal of Environmental Management, 

v. 181, p. 374-384, 2016. 

 



38 

 

 

GOLTSEV, V. N. et al. Variable chlorophyll fluorescence and its use for assessing 

physiological condition of plant photosynthetic apparatus. Russian journal of plant 

physiology, v. 63, n. 6, p. 869-893, 2016. 

 

HARGUINTEGUY, C. A.; PIGNATA, M. L.; FERNÁNDEZ-CIRELLI, A. Nickel, lead and 

zinc accumulation and performance in relation to their use in phytoremediation of macrophytes 

Myriophyllum aquaticum and Egeria densa. Ecological Engineering, v. 82, p. 512-516, 2015. 

 

HYLDGAARD, B. et al. Geographically distinct Ceratophyllum demersum populations differ 

in growth, photosynthetic responses, and phenotypic plasticity to nitrogen 

availability. Functional Plant Biology, v. 39 n. 9, p. 774-783, 2012. 

 

IRGANG, B. E.; GASTAL JR, C.V.S. Macrófitas aquáticas da planície costeira do Rio 

Grande do Sul. Porto Alegre: Botânica/UFRGS, 1996, 290 p. 

 

JAVED, M. T.; LINDBERG, S.; GREGER, M. Cellular proton dynamics in Elodea canadensis 

leaves induced by cadmium. Plant Physiology and Biochemistry, v. 77, p. 15-22, 2014. 

 

JIANG, H. S. et al. Diurnal changes in photosynthesis by six submerged macrophytes measured 

using fluorescence. Aquatic Botany, v. 149, p. 33-39, 2018. 

 

KITAJIMA, M. B. W. L.; BUTLER, W. L. Quenching of chlorophyll fluorescence and primary 

photochemistry in chloroplasts by dibromothymoquinone. Biochimica et Biophysica Acta 

(BBA)-Bioenergetics, v. 376, v. 1, p. 105-115, 1975. 

 

KRAUSE, G. H.; WEIS, E. Chlorophyll fluorescence and photosynthesis: the basics. Annual 

review of plant biology, v. 42, n. 1, p. 313-349, 1991. 

 

LEWIS, M.; THURSBY, G. Aquatic plants: Test species sensitivity and minimum data 

requirement evaluations for chemical risk assessments and aquatic life criteria development for 

the USA. Environmental Pollution, v. 238, p. 270-280, 2018. 

 

LICHTENTHALER, H. K.; RINDERLE, U. The role of chlorophyll fluorescence in the 

detection of stress conditions in plants. CRC Critical Reviews in Analytical Chemistry, v. 

19, n. 1, p. 29-85, 1988. 

 

MARTINS, R. J.; PARDO, R.; BOAVENTURA, R. A. Cadmium (II) and zinc (II) adsorption 

by the aquatic moss Fontinalis antipyretica: effect of temperature, pH, and water 

hardness. Water Research, v. 38, p. 693-699, 2004. 

 

MAXWELL, K.; JOHNSON, G. N. Chlorophyll fluorescence – a practical guide. Journal of 

experimental botany, v. 51, n. 345, p. 659-668, 2000. 

 

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. OECD 

Guideline for the Lemna sp. Growth Inhibition Test. OECD Guideline 201, Paris, France: 

OECD, 2001. 

 
PARNIAN, A. et al. Use of two aquatic macrophytes for the removal of heavy metals from synthetic 

medium. Ecohydrology & hydrobiology, v. 16, n. 3, p. 194-200, 2016. 

 



39 

 

 

POMPÊO, M. Monitoramento e manejo de macrófitas aquáticas. Oecologia Brasiliensis, v. 12, 

n. 3, p. 406-424, 2008. 

PRABAKARAN, K. et al. Managing environmental contamination through phytoremediation by 

invasive plants: A review. Ecological Engineering, v. 138, p. 28-37, 2019. 

REZANIA, S. et al. Perspectives of phytoremediation using water hyacinth for removal of 

heavy metals, organic and inorganic pollutants in wastewater. Journal of Environmental 

Management, v. 163, p. 125-133, 2015. 

RIIS, T. et al. Growth and morphology in relation to temperature and light availability during 

the establishment of three invasive aquatic plant species. Aquatic Botany, v. 102, p. 56-64, 

2012. 

ROCHA, M. P. et al. Fine spatial grain, large spatial extent and biogeography of macrophyte‐
associated cladoceran communities across Neotropical floodplains. Freshwater Biology, v. 62, 

n. 3, p. 559-569, 2017. 

SCHNEIDER, B. et al. Associations between macrophyte life forms and environmental and 

morphometric factors in a large sub-tropical floodplain. Frontiers in plant science, v. 9, p. 

195, 2018. 

 

THOMAZ, S. M.; ESTEVES, F. A. Comunidade de macrófitas aquáticas. In: ESTEVES, F. A. 

(Coord.). Fundamentos de limnologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2011. p. 461-521. 

 

TSUJI, K. et al. Mn accumulation in a submerged plant Egeria densa (Hydrocharitaceae) is 

mediated by epiphytic bacteria. Plant, cell & environment, v. 40, n. 7, p. 1163-1173, 2017. 

 

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. USEPA 

OCSPP850.4400: Aquatic plant toxicity test using Lemna spp. US: USEPA, 2012. 

 

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. USEPA 

OCSPP850.1000: Tests with Aquatic and Sediment-Dwelling Fauna and Aquatic Microcosms. 

US: USEPA, 2016. 

 

VERVLIET-SCHEEBAUM, M.; KNAUER, K.; MAUND, S. T.; GRADE, R.; WAGNER, E. 

Evaluating the necessity of additional aquatic plants testing by comparing the sensitivities of 

different species. Hydrobiologia, v. 570, p. 231-236, 2006. 

 

ZHOU, J. et al. Invasive Eichhornia crassipes affects the capacity of submerged macrophytes 

to utilize nutrients. Sustainability, v. 9, n. 4, p. 565, 2017. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

 

 



41 

 

 

 
 

CAPÍTULO 2- ENSAIO ECOTOXICOLÓGICO AGUDO COM  

Limnobium laevigatum E Phyllanthus fluitans 

 

1- INTRODUÇÃO 

Atualmente a indústria e agricultura geram grande quantidade de elementos tóxicos 

que são lançados nos ambientes aquáticos, que podem se acumular nas cadeias tróficas e causar 

efeitos letais ou negativos aos organismos constituintes dos ecossistemas aquáticos (LUO et 

al., 2018; PALANSOORIYA et al., 2019). Dentre estes elementos, destacam-se os metais 

pesados como cádmio, cobre, cromo, chumbo, zinco e outros (SONG; XU; DAI, 2017).  

A contaminação de ambientes aquáticos por metais tem se tornado motivo de 

preocupação mundial (ZHOU et al., 2020). Por se tratar de elementos não biodegradáveis e, 

portanto, persistentes, são de difícil eliminação quando presentes nos ambientes por eles 

contaminados (ARÁN et al., 2017). Por estas razões, o tratamento de ambientes contaminados 

por metais requer uso de técnicas onerosas e de alto custo energético, como osmose reversa, 

eletrodiálise e troca iônica (MISHRA; TRIPATHI et al., 2008). Porém, a Biotecnologia tem 

promovido a conversão de recursos biológicos em processos produtivos mais viáveis e que 

auxiliam na proteção ambiental (PUSHPANGADAN et al., 2018). 

Ao compreender o cenário de geração de resíduos por um viés biotecnológico 

encontra-se a biorremediação, que estuda organismos capazes de remediar efluentes 

contaminados, por elementos de elevada toxicidade como metais, herbicidas, hidrocarbonetos 

aromáticos, medicamentos (ABHILASH; JAMIL; SINGH, 2009; HU et al., 2017; ZHOU et al., 

2018). 

A fitorremediação é caracterizada pela capacidade das plantas promoverem a limpeza 

de ambientes poluídos (ABHILASH; JAMIL; SINGH, 2009) e constitui uma alternativa barata 

se comparada a outras métodos de descontaminação (MUEHE et al., 2015). As macrófitas são 

organismos capazes de promover a fitorremediação por serem capazes de sobreviver em 

ambientes com altas concentrações de contaminantes (ABHILASH; JAMIL; SINGH, 2009). 

Ou ainda, por serem capazes de hiperacumular metais (MISHRA; TRIPATHI, 2008), ou seja, 

contribuem para a remediação de efluentes contaminados. Apesar de muitas macrófitas serem 
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consideradas invasoras, elas têm sido consideradas uma opção promissora na fitorremediação 

por serem tolerantes às condições de estresse em ambientes contaminados (PRABAKARAN 

et al., 2019). 

As plantas aquáticas são conhecidas por melhorar a qualidade de água e remover vários 

tipos de contaminantes (ABHILASH; JAMIL; SINGH, 2009; LIU, et al., 2016; RIAZ et al., 

2017). Diversas espécies são bem estudadas. Dentre as espécies de macrófitas flutuantes 

convencionalmente utilizadas para fitorremediação encontram-se os táxons Azolla sp., Salvinia 

sp., (S. minima, S. auriculata, S. molesta), Eichhornia sp., (E. azurea, E. crassipes, E. 

paniculata, E. diversifolia), a alface d’água (Pistia stratiotes), a lentilha d’água (Lemna minor). 

Dentre as macrófitas submersas, as mais utilizadas são Myriophyllum sp. Potamogeton sp. e 

das espécies emergentes Scirpus sp., Typha sp., Phragmites sp. Limnocharis flava, Cyperus sp. 

e Spartina sp. (REZANIA et al., 2016). 

A qualidade da água está intimamente relacionada com a saúde ambiental e humana 

(LU et al., 2015) e é uma preocupação do ponto de vista humano e econômico (ARÁN et al., 

2017). Sendo assim, se faz necessário o estudo de organismos com potencial para melhorar a 

qualidade da água e garantir o fornecimento deste indispensável recurso à vida. 

Segundo Abhilash, Jamil e Singh (2009) o desenvolvimento de novas tecnologias 

fitorremediativas são importantes, mas os autores ressaltam a importância de conhecer as 

estratégias utilizadas pelas plantas para detoxificação de ambientes contaminados (fitoextração, 

fitoestabilização, etc). Assim como, a prospecção de novas espécies de plantas capazes de 

promover a fitorremediação. 

Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine, espécie nativa com 

ocorrência na América Central e do Sul, pertence à família Hydrocaritaceae. Macrófita livre 

flutuante, é caracterizada por apresentar raízes em cabeleira, folhas em roseta com pequenas 

porções de aerênquima na superfície abaxial que garantem sua flutuação (COOK; URMI-

KÖNIG, 1983; WANDERLEY; SHEPERD; GIULIETTI, 2002). Apesar dos estudos escassos 

acerca de evidências de sua capacidade fitorremediadora, ela é considerada promissora por sua 

capacidade de sobrevivência em ambientes contaminados por metais (ARÁN et al., 2017). 

Phyllanthus fluitans (Benth. Ex. Müll Arg.) pertence à família Phyllanthaceae, é uma 

macrófita nativa, de hábito livre flutuante, com ocorrência no Brasil, Paraguai e Equador 

(POTT; POTT, 2000). Essa espécie possui raízes simples ligadas ao talo, onde se inserem folhas 

imbricadas. As folhas apresentam coloração de púrpura a verde brilhante e possuem ampolas 

convexas na linha mediana das folhas, que contribuem para sua flutuação (LOT; NOVELO; 
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COWAN, 1980). Diferentemente da outra espécie escolhida para esta pesquisa, não há nenhum 

estudo acerca da sua capacidade de fitorremediação. 

Dessa forma, o objetivo desse capítulo foi avaliar o potencial fitorremediativo de zinco 

por duas espécies Limnobium laevigatum e Phyllanthus fluitans, plantas aquáticas nativas 

brasileiras não convencionalmente utilizadas em ensaios ecotoxicológicos.   

 

2- MATERIAL E MÉTODOS  

     2.1- Montagem do experimento  

Foi realizado um teste preliminar, com o objetivo de definir o intervalo de 

concentrações de zinco a serem trabalhadas e o tempo de duração do experimento. As faixas de 

concentração testadas foram 0, 20, 30 e 40 ppm com duas repetições para cada espécie, 

totalizando 16 amostras. 

Foram utilizados recipientes de 250 mL com as duas espécies e plantas saudáveis. 

Após sete dias, a escolha da faixa de concentração adequada foi determinada nas concentrações 

de 0 a 25 ppm, por meio de avaliação visual da proporção de necrose foliar. 

O ensaio definitivo teve duração de sete dias e foram testadas duas espécies de 

macrófitas não convencionais Limnobium laevigatum e Phyllanthus fluitans. Cada espécie foi 

submetida aos tratamentos de 0; 5; 10; 15; 20 e 25 ppm, com cinco repetições e duas plantas 

por recipiente, totalizando-se 120 plantas de cada espécie. Todas as plantas tiveram as raízes 

excisadas completamente. 

 Antes de adicionar o zinco, os indivíduos passaram por um período de aclimatação à 

solução nutritiva, em pH 6,0 e iluminação de 7100 lux por 72 horas. 

  

     2.2- Massa fresca  

Para mensuração da massa fresca, as macrófitas foram colocadas sobre papel 

absorvente para retirar o excesso de água por três minutos, posteriormente foi realizada a 

pesagem do material (AGAMI; REDDY, 1990) e este procedimento foi realizado no início e 

final do teste (zero e sete dias).  

No final do experimento P. fluitans não desenvolveu raízes, e em L. laevigatum 

observou-se o crescimento radicular. Desta forma, cinco raízes de cada planta de L. laevigatum 

em todos os tratamentos foram medidas. Estes dados foram utilizados para o cálculo do Índice 

de Tolerância Relativa da raiz (ITR) segundo Wilkins (1978). 
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2.3- Área foliar 

Foram realizadas imagens das plantas de todos os tratamentos ao final do período de 

exposição ao metal, em mini Studio (Evobox), totalizando 60 amostras para estimativa de área 

foliar. O mini Studio possui fundo e laterais brancos e um aparelho celular modelo ASUS A007 

com câmera de 13MP (Megapixels), fixado em tripé em posição horizontal à amostra, para 

aquisição das imagens. 

As imagens foram obtidas sob as mesmas condições de iluminação, distância da 

câmera à planta, e mesma cor de fundo do Studio. Foi utilizada uma escala de 1 cm em todas 

as imagens como área referencial. 

O tratamento das imagens ocorreu por meio do programa ImageJ, seguindo os 

seguintes passos: 

1º Após abrir a interface principal na aba File, clica na opção Open e seleciona a 

imagem e maximiza a tela, para fazer a escala na linha de ícones há a opção Straight, seleciona 

e faz uma linha sobre a escala conhecida da imagem (1cm); 

2º Para fixar a escala na aba Analyze clica em Set Scale e em Known distance calibra 

para 1.0, é necessário mudar a unidade de medida em Unit of length muda-se de pixel para cm. 

Há uma opção para selecionar “Global”, após fazer esta seleção clica no botão OK; 

3º Na aba Image opção Type seleciona 8-bit para modificar a cor da imagem, após este 

processo e foto tem que estar em tons de cinza. Para binarizar, na aba Process entra em Binary 

e clica em Make Binary, após o OK a imagem fica em preto e branco;  

4º Na aba Analize em Set Measurements há várias opções de análises, selecionamos 

Área e Perimeter e em Decimal places escolhemos 3 casas decimais e clica em OK. Para 

calcular a área da imagem entra na aba Analize opção Analyze Particles, irá abrir uma janela 

onde em Size (cm^2) escreve 0.01-Infinity, em Show mudar a opção para Overlay e marcar as 

opções Display results e Summarize, clicar em OK.  

Após realizar esses passos os resultados foram salvos para posterior análise.   

Para o cálculo da Taxa de Crescimento Relativo foi utilizada a Equação 1, modificada 

de Causton (1994): 

 

Equação 1:           
12

12 lnln

tt

AxA
TCR


                                                             (1) 
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Onde: A2 é a área final, A1 a área inicial, t2 é o tempo final e t1 o tempo inicial. Em que 

se analisa a razão entre a área final (A2) e área inicial (A1) das plantas em todos os tratamentos 

e repetições, dividindo o resultado pela diferença entre o tempo final (t2) e tempo inicial (t1). 

 

2.4- Análise de pigmentos fotossintéticos   

No 7º dia do experimento foi realizada a extração de pigmentos, por meio da excisão 

de uma folha de P. fluitans e meia folha de L. laevigatum no sentido longitudinal do maior eixo 

da folha. O material foi pesado em balança analítica marca AAKER modelo JA3003N, 

armazenado em papel alumínio e mantido refrigerado. 

A extração de clorofila e carotenoides foi realizada segundo a metodologia proposta 

por Porra, Thompson e Kriedemann (1989) e Lichtenthaler e Wellburn (1983). O material 

vegetal foi macerado e homogeneizado em graal e pistilo com cerca de 2 mL de acetona 80%. 

Foi adicionada uma pitada de carbonato de cálcio (CaCO3). Em seguida, completou-se o 

volume para 8 mL de extrato, que posteriormente foi centrifugado a 2000 rpm por 30 minutos. 

O sobrenadante foi analisado em espectrofotômetro nas absorbâncias: 470 nm; 663,6 

nm e 646,6 nm para obtenção do teor de pigmentos clorofilianos (Chl a, b, total e carotenoides), 

calculados por meio das equações 2 a 5: 

 

Clorofila a (µg mL-1) = 12,21 A663,6 – 2,81 A646      (2) 

Clorofila b (µg mL-1) = 20,13 A646 - 5.03 A663      (3) 

ChlT a + b = 17,76 A646,6 + 7,34 . A663,6       (4) 

Carotenoides (µg/ml) = (1000A470 - 3.27[Chl a] - 104[Chl b])/ 229   (5) 

 

Também foi analisado o espectro de absorção dos pigmentos. Para este propósito as 

amostras foram centrifugadas novamente a 2000 rpm por 30 minutos e foram submetidas a 

varredura do espectro de absorção, em espectrofotômetro, na faixa de 350 a 750 nm, em 

intervalos de 1 unidade.   

 

 

 

2.5- Fluorescência da clorofila a 

A emissão de fluorescência em plantas de L. laevigatum e P. fluitans foi avaliada em 

todos os tratamentos e repetições no final do período experimental.  
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Para avaliação da fluorescência da clorofila a por meio do Fluorômetro PAM-2500 

(Pulse Amplitud Modulated, Heinz Walz, GmB), as folhas de L. laevigatum e P. fluitans foram 

adaptadas ao escuro por meio do clipe foliar por 10 minutos. Foi utilizada a avaliação da cinética 

rápida para obtenção da curva OJIP (Fast Kinect, protocolo Poly300ms). 

A partir da curva OJIP também foram obtidos os parâmetros básicos da fluorescência: 

Fluorescência inicial (Fo), Fluorescência máxima (FM), Fluorescência Variável (FV = FM – FO) 

e as relações FV/FM (estado fisiológico da planta) e FV/FO (que representa a atividade potencial 

do PSII). Segundo Genty et al. (1989) o valor de 0,83 é considerado desejável para uma planta 

saudável. 

 

2.6- Análise estatística  

O conjunto de dados referentes aos atributos avaliados no crescimento de L. 

laevigatum e P. fluitans foram analisados por Modelos Lineares Generalizados (MLG) e 

ajustados à distribuição Gama com função de ligação log. A comparação entre as médias de 

cada tratamento (teste a posteriori) e para cada espécie foi realizada pelo teste de Bonferroni 

ao nível de 5% de significância. Essas análises foram realizadas no software SPSS versão 25. 

Os dados foram ajustados à regressão polinomial de grau 2, com apresentação das 

curvas de regressão e coeficiente de determinação e realizadas no Excel. 

A análise conjunta de todas as variáveis dependentes (atributos) foi realizada por meio 

de análise estatística multivariada. Duas abordagens foram utilizadas: Análise de Cluster por 

meio do Two-way Joining e Análise de Componentes Principais (ACP), ambas realizadas no 

Ambiente R (CORE TEAM, 2013). 

 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O incremento de massa fresca de L. laevigatum e P. fluitans submetidas às diferentes 

concentrações de zinco, são apresentadas na Figura 9. Observou-se tendência de declínio do 

incremento de massa de ambas as espécies conforme o aumento da concentração do metal 

(Figura 9). Notou-se que o metal afetou o desenvolvimento das macrófitas, a redução foi mais 

acentuada em L. laevigatum, com ajuste polinomial da curva de segundo grau e coeficiente de 

determinação de 99,29%, e neste caso, houve diferenças estatísticas em todas as concentrações, 

ao nível de 5% de significância. P. fluitans também apresentou ajuste polinomial da curva de 
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grau 2, com R2 igual a 91,36, porém não apresentou diferenças significativas entre o controle e 

a concentração de 5 ppm. As concentrações de 10 a 25 ppm diferiram dos tratamentos T2 a T5. 

 

FIGURA 9 - INCREMENTO DE MASSA FRESCA DE Limnobium laevigatum E Phyllanthus fluitans 

SUBMETIDAS À DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE ZINCO DURANTE O PERÍODO DE 7 DIAS. 

0

1

2

3

4

5

0 5 10 15 20 25
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

f e

d
c

b

In
cr

em
en

to
 d

e 
M

F
 (

g
)

Limnobium laevigatum

IMF = 3,8382 - 0,2769 [Zn] +0,0064 [Zn]
2
 R

2
 = 0,9929

b

b
b

b

a

a

Phyllanthus fluitans

Concentração de Zn (ppm)

IMF = 0,2629 - 0,0216 [Zn] + 6,5821 E-04 [Zn]
2
 R

2
 = 0,9136

a

 

FONTE: O autor (2020). 

LEGENDA: As barras correspondem ao desvio padrão. Letras iguais minúsculas indicam que não 

houve diferença estatística significativa (p>0,05). Linhas representam o ajuste polinomial da curva, cujas 

equações de regressão são representadas no gráfico: Limnobium laevigatum (linha cheia, símbolo ■) e 

Phyllanthus fluitans (linha tracejada, símbolo ). 

 

Torso et al. (2020) avaliaram o crescimento de plantas aquáticas sob diversas 

condições, destacando a temperatura da água ao redor de 15°C como limitante mínimo ao 

desenvolvimento das macrófitas. No teste realizado neste estudo, a temperatura ambiente nos 

dias do ensaio estava em média de 21° C, o que segundo os autores favorece a proliferação de 

plantas aquáticas.  

A análise de incremento de massa (IM) possibilitou avaliar o efeito do metal sobre as 

macrófitas. A redução no incremento de massa foi dose-dependente para ambas as espécies, e 

foi mais pronunciado em L. laevigatum quando comparada com P. fluitans. Os resultados 
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observados no estudo de Hak, Ritchie e Dummee (2020) após um período de exposição de 

Ceratophyllum demersum ao zinco demonstram diminuição da massa fresca, sendo que a maior 

redução ocorreu na concentração mais elevada de 15 ppm.  

O zinco é um elemento essencial para o crescimento das plantas em baixas 

concentrações. Na pesquisa realizada por Jayasri e Suthindhiran (2017), a concentração de 0,5 

ppm proporcionou aumento de 30% de massa fresca de Lemna minor em relação ao controle, 

porém em concentrações mais altas, os resultados corroboram com o encontrado neste estudo, 

ou seja, redução das massas frescas. 

Houve efeito dose-dependente no índice de tolerância da raiz, confirmada pelo ajuste 

polinomial decrescente, com coeficiente de determinação de 86,98% (Figura 10). 

 

FIGURA 10 – ÍNDICE DE TOLERÂNCIA RELATIVA DAS RAÍZES DE Limnobium laevigatum EM 

RESPOSTA À DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE ZINCO DURANTE O PERÍODO DE 7 DIAS. 

 

FONTE: O autor (2020). 

LEGENDA: As barras correspondem ao desvio padrão. Letras iguais minúsculas indicam que não 

houve diferença estatística significativa (p>0,05). A linha cheia representa o ajuste polinomial da curva para 

Limnobium laevigatum, cuja equação de regressão está representada no gráfico. 
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Houve diferenças estatísticas significativas (p<0,05) entre o controle e os tratamentos 

de 5 e 10 ppm de zinco. Entre os tratamentos 15, 20 e 25 ppm não houve diferenças 

significativas. 

Sabe-se que as plantas podem bioacumular metais e absorver nutrientes por meio de 

seu sistema radicular (ALI et al., 2019), e este fato interfere na formação das raízes. Ao 

considerar o controle 100%, logo no primeiro tratamento com zinco (5 ppm) a redução foi de 

cerca de 50% e em 25 ppm a inibição foi em torno de 90%. Estes resultados indicam forte 

inibição no crescimento das raízes causada pelo metal (Figura 10). 

Em ensaios ecotoxicológicos é comum a excisão das raízes das plantas (SRICOTH et 

al., 2018a), assim se mantém maior uniformidade entre as amostras e é possível acompanhar o 

crescimento das raízes como método de avaliação da sensibilidade da macrófitas frente ao 

contaminante. O ITR para este trabalho se apresentou como um endpoint sensível para avaliar 

a toxicidade do zinco em testes toxicológicos. 

Em trabalho realizado por Sricoth et al. (2018b) com seis espécies de macrófitas 

expostas ao cádmio e zinco, ao observar o efeito do zinco sobre as raízes, pôde-se constatar que 

o comprimento radicular teve redução com o aumento da concentração do metal em cinco das 

espécies testadas. 

Estudo realizado para avaliar o impacto de vários herbicidas em várias espécies de 

Lemna (L. gibba, L. minor e L. paucicostata) também revelaram o comprimento da raiz como 

endpoint sensível ao estresse causado por estes contaminantes (PARK et al., 2017).  

GOPALAPILLAI et al. (2014) realizou estudos com Lemna minor e efluentes 

contaminados e nesse estudo ressaltou-se o comprimento da raiz como endpoint importante e 

relevante, por refletir a acuracidade, precisão e sensibilidade ao estresse avaliado. 

A área foliar relativa (Figura 11) mostra o desenvolvimento das plantas em relação ao 

tratamento controle. Para L. laevigatum pode ser observada leve diminuição da área foliar com 

o aumento das concentrações do metal, embora haja pouca diferença estatística entre os 

tratamentos para as espécies. 
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FIGURA 11 – ÁREA FOLIAR RELATIVA DE Limnobium laevigatum E Phyllanthus fluitans SUBMETIDAS 

À DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE ZINCO DURANTE O PERÍODO DE 7 DIAS. 
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FONTE: O autor (2020). 

LEGENDA: As barras correspondem ao desvio padrão. Letras iguais minúsculas indicam que não houve 

diferença estatística significativa (p>0,05). Linhas representam o ajuste polinomial da curva, cujas equações de 

regressão são representadas no gráfico: Limnobium laevigatum (linha cheia) e Phyllanthus fluitans (linha 

tracejada). 

 

Para análise da Área Foliar Relativa (AFR), o tratamento controle foi considerado 

como 100% ou seja, esteve sob condições ótimas de crescimento, sendo assim os demais 

tratamentos foram avaliados em comparação ao controle. Em L. laevigatum pode-se perceber 

que logo no primeiro tratamento (5 ppm) houve redução de 15% de área. Entre o controle e a 

concentração de 20 ppm de zinco, houve redução de 35% de área foliar. Essa redução foi 

observada na sequência dos tratamentos, sendo confirmada pelo ajuste polinomial de segundo 

grau, com coeficiente de determinação de 96,1% (Figura 11). Exceção ocorreu na concentração 

de 25 ppm, a qual expressou aumento de cerca de 4% em relação à concentração de 20 ppm. 
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Em P. fluitans a inibição da AFR na concentração de 5 ppm foi mais acentuada, em 

torno de 40% em relação ao controle (Figura 11). Apesar da recuperação observada nas 

concentrações intermediárias, em termos gerais, do controle à concentração de 25 ppm, ocorreu 

inibição de AFR significativa (p<0,05) ao redor de 50% e houve ajuste polinomial de segunda 

ordem com coeficiente de determinação de 54,7%. 

A elevação da AFR de P. fluitans, observada na concentração de 10 ppm comparada à 

concentração de 5 ppm, poderia ser explicada pelo fenômeno da hormesis. Este fenômeno é 

comumente relatado em espécies de plantas no qual se observa um comportamento de 

estimulação do endpoint analisado, em baixa dose do contaminante (CALABRESE; BLAIN, 

2009). 

Parâmetros de crescimento são utilizados para avaliar o efeito dos toxicantes em 

plantas aquáticas. O uso da área foliar como endpoint na avaliação de ensaios ecotoxicológicos 

é comum para ensaios tendo o gênero Lemna ssp. como organismo teste (PARK et al., 2017; 

KUREPA; SHULL; SMALLE, 2018). 

Cedergreen et al. (2007) analisaram a área foliar de L. minor após administração de 

doses combinadas de seis herbicidas, e verificaram reduções significativas no crescimento de 

Lemna minor, por meio de avaliações na área específica relativa, no número de frontes e nas 

taxas de crescimento. O método de medição de área utilizado por Cedergreen e colaboradores 

(2007), foi por meio da contagem de pixels usando o programa Photoshop 5.0 (Adobe). 

Nesta pesquisa, propõe-se um novo recurso metodológico para estimativa da área 

foliar, mais prático, e o percurso para realização deste método se encontra detalhado no material 

e métodos, neste caso a medição foi realizada por meio do programa ImageJ 

Segundo Shao et al. (2008) as plantas são organismos passíveis de sofrerem estresse 

ambiental, o que desencadeia variadas respostas metabólicas e de expressão gênica, que alteram 

suas taxas de crescimento e produção.  Nesse estudo foi utilizado o zinco, um micronutriente 

essencial às plantas, porém em quantidades superiores às necessidades nutricionais das plantas, 

se torna um fator de estresse para as macrófitas (LI et al., 2006). 

Os pigmentos fotossintéticos também são importantes fontes de informação sobre a 

saúde fisiológica das plantas e a figura 12 apresenta os dados obtidos do teor de clorofila a e 

clorofila total das espécies estudadas. 
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FIGURA 12 – ESTIMATIVA DOS TEORES DE CLOROFILAS a E TOTAL DE Limnobium laevigatum E 

Phyllanthus fluitans SUBMETIDAS À DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE ZINCO DURANTE O 

PERÍODO DE 7 DIAS. 

 

FONTE: O autor (2020). 

LEGENDA: Tratamentos: T0, controle; T1, 5 ppm; T2, 10 ppm; T3, 15 ppm; T4, 20 ppm e T5, 25 ppm. As 

barras correspondem ao desvio padrão. Letras iguais minúsculas indicam que não houve diferença estatística 

significativa (p>0,05). 

 

Como observado na figura 12, em L. laevigatum houve diminuição nos teores das 

clorofilas a de 5,6 diminuiu para 3,7 µg/mL e total de 7,7 µg/mL para 4,8 µg/mL nos 

tratamentos T0 e T5, respectivamente, indicando uma redução de 34% na produção de clorofila 

a e 38% para clorofila total. Arán et al. (2017) também observaram redução nos teores de 

clorofila a, trabalhando com L. laevigatum na concentração de 100 ppb de zinco. 

Em P. fluitans houve aumento dos teores de clorofila a e total observados no primeiro 

tratamento (T1) e, posteriormente, ocorreu decréscimo seguido de estabilização. Para a clorofila 

a, os valores diminuíram de 2,1 µg/mL para 1,6 µg/mL e para clorofila total de 3,0 µg/mL para 

2,3 µg/mL entre T0 e T5, respectivamente. Esses dados representam redução 24% de clorofila 

a e 23% para clorofila total.   
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Houve redução no teor de pigmentos, no entanto, a degradação de clorofila não foi tão 

proeminente quanto à observado por Harguinteguy, Pignata e Fernández-Cirelli (2015). Estes 

autores observaram que o aumento das concentrações de zinco causou redução mais 

pronunciada no teor de clorofila a, em torno de 55% em Myriophyllum aquaticum e de 66% em 

Egeria densa. As espécies testadas apresentaram boa tolerância às concentrações de zinco 

testadas.  

Chanu e Gupta (2016) testaram a toxicidade do zinco no crescimento de Ipomoea 

aquatica em concentrações que variaram entre 0,23 mg/L e 22,7 mg/L por 15 dias e obtiveram 

resultados para clorofila a que corroboram com o observado neste trabalho. Ocorreu aumento 

inicial na síntese de pigmentos e posterior queda com o aumento das concentrações. 

Os teores de clorofila b e carotenoides de L. laevigatum e P. fluitans submetidas a 

diferentes concentrações de zinco são apresentados na figura 13.  

 

FIGURA 13 – ESTIMATIVA DOS TEORES DE CLOROFILAS b E CAROTENOIDES DE Limnobium 

laevigatum E Phyllanthus fluitans SUBMETIDAS À DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE ZINCO 

DURANTE O PERÍODO DE 7 DIAS. 

 

FONTE: O autor (2020). 
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LEGENDA: Tratamentos: T0, controle; T1, 5 ppm; T2, 10 ppm; T3, 15 ppm; T4, 20 ppm e T5, 25 ppm. As 

barras correspondem ao desvio padrão. Letras iguais minúsculas indicam que não houve diferença estatística 

significativa (p>0,05). 

L. laevigatum apresentou os teores de clorofila b em 1,9 µg/mL em T0 e 1,0 µg/mL 

no tratamento T5 o que refletiu na inibição de 47% da síntese desse pigmento. Em P. fluitans 

T0 foi de 0,8 µg/mL e 0,6 µg/mL em T5, o que significa redução de 25%. Para as duas 

espécies, não houve diferença significativa (p<0,05) no teor de carotenoides, e foram 

observados valores médios de 0,77 µg/mL em L. laevigatum e 0,42 µg/mL para P. fluitans. 

 Os carotenoides são pigmentos fotossintéticos que auxiliam na captação de luz para 

a fotossíntese (SHI et al., 2016). A toxicidade causada por metais pode influenciar o balanço 

nutricional das plantas aquáticas, pode causar alterações no sistema antioxidante, degradação 

no teor de pigmentos, assim como afetar o sistema de endomembranas do cloroplasto. Estes 

últimos podem influenciar diretamente a assimilação de CO2 e a fluorescência da clorofila a 

(VERNAY; GAUTHIER-MOUSSARD; HITMI, 2007). 

Chanu e Gupta (2016) autores já citados anteriormente, relataram que os teores de 

clorofila e carotenoides podem ser considerados indicadores de estado fisiológico deficiente 

quando ocorre redução em seus valores. Para clorofila b os resultados são semelhantes ao 

observado neste estudo, já para o teor de carotenoides os autores encontraram aumento nas 

concentrações menores e queda nas concentrações maiores.  

Em L. laevigatum houve aumento na síntese de carotenoides em T3, ou seja, 15 ppm, 

contudo não significativo. P. fluitans houve uma estabilidade nos teores, o que pode indicar que 

essas espécies podem ser menos sensíveis ao metal. 

Os valores dos parâmetros da fluorescência inicial para L. laevigatum e P. fluitans 

submetidas ao estresse causado pelo zinco são apresentados na figura 14. Pode-se constatar que 

houve pouca variação entre os tratamentos quando se trata de fluorescência inicial, houve 

poucas diferenças estatísticas entre os tratamentos.   
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FIGURA 14 – FLUORESCÊNCIA INICIAL (FO) DE Limnobium laevigatum E Phyllanthus fluitans, 

SUBMETIDAS À DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE ZINCO DURANTE O PERÍODO DE 7 DIAS. 

 

FONTE: O autor (2020). 

LEGENDA: Tratamentos: T0, controle; T1, 5 ppm; T2, 10 ppm; T3, 15 ppm; T4, 20 ppm e T5, 25 ppm. As 

barras correspondem ao desvio padrão. Letras iguais minúsculas indicam que não houve diferença estatística 

significativa (p>0,05). 

 

Tanto em L. laevigatum quanto em P. fluitans a eficiência do fotossistema II, manteve-

se relativamente estável no decorrer do experimento. Ao analisar os controles e tratamentos 

com 25 ppm de zinco (T5) não houve diferenças estatísticas significativas p>0,05. A 

fluorescência máxima também foi analisada (Figura 15).  
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FIGURA 15 – FLUORESCÊNCIA MÁXIMA (FM) DE Limnobium laevigatum E Phyllanthus fluitans, 

SUBMETIDAS À DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE ZINCO DURANTE O PERÍODO DE 7 DIAS. 

 

FONTE: O autor (2020). 

LEGENDA: Tratamentos: T0, controle; T1, 5 ppm; T2, 10 ppm; T3, 15 ppm; T4, 20 ppm e T5, 25 ppm. As 

barras correspondem ao desvio padrão. Letras iguais minúsculas indicam que não houve diferença estatística 

significativa (p>0,05). 

 

A análise de FM demonstrou que não houve diferenças estatísticas significativas entre 

os tratamentos para L. laevigatum, e que apenas o T1 de P. fluitans foi diferente dos demais 

tratamentos.     

Este parâmetro, FM se relaciona à dissipação de energia por transferência, entre os 

complexos proteicos próximos ao fotosistema II, sendo um tipo de dissipação não fotoquímica, 

que retrata o menor rendimento das reações fotoquímicas (GOLTSEV et al., 2016).  

Em ambas as espécies os valores de FM obtidos mantiveram-se relativamente estáveis 

em torno de 4,4 U.A. e 3,4 U.A. para L. laevigatum e P. fluitans, respectivamente. 

Outro parâmetro, FV avaliado foi a fluorescência variada, que é obtida pela diferença 

entre FO e FM, e os resultados obtidos são apresentados na figura 16. 
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FIGURA 16 – FLUORESCÊNCIA VARIÁVEL (FV) DE Limnobium laevigatum E Phyllanthus fluitans, 

SUBMETIDAS À DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE ZINCO DURANTE O PERÍODO DE 7 DIAS. 

 

FONTE: O autor (2020). 

LEGENDA: Tratamentos: T0, controle; T1, 5 ppm; T2, 10 ppm; T3, 15 ppm; T4, 20 ppm e T5, 25 ppm. As 

barras correspondem ao desvio padrão. Letras iguais minúsculas indicam que não houve diferença estatística 

significativa (p>0,05). 

 

Não houve diferenças estatísticas significativas entre os tratamentos de L. laevigatum. 

O decréscimo dos valores de FV pode ser interpretado como situação de estresse fisiológico nas 

plantas testadas. Ao avaliar os dados obtidos para este parâmetro, P. fluitans apenas apresentou 

diferença no tratamento (T4) quando comparada a (T0) havendo tendência de queda, porém 

esta não significativa (p>0,05). Estes resultados indicam que as concentrações de Zn testadas 

não revelaram efeitos negativos para este parâmetro.  

Seguindo a análise de fluorescência, os resultados da relação FV/FM são apresentados 

na figura 17. Este parâmetro diz respeito a eficiência fotoquímica do PSII, reflete estresse 

ambiental quando ocorre redução dos valores (BAKER, 2008). 
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FIGURA 17 – RELAÇÃO FV/FM DE Limnobium laevigatum E Phyllanthus fluitans, SUBMETIDAS À 

DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE ZINCO DURANTE O PERÍODO DE 7 DIAS. 

 

FONTE: O autor (2020). 

LEGENDA: Tratamentos: T0, controle; T1, 5 ppm; T2, 10 ppm; T3, 15 ppm; T4, 20 ppm e T5, 25 ppm. As 

barras correspondem ao desvio padrão. Letras iguais minúsculas indicam que não houve diferença estatística 

significativa (p>0,05). 

 

L. laevigatum revelou diferenças estatísticas apenas entre os tratamentos 5 ppm (T1) e 

20 ppm (T4). Houve diferenças significativas em P. fluitans, entre os tratamentos controle (T0) 

e os tratamentos 20 e 25 ppm (T4 e T5 respectivamente), como pode ser observado na figura 

17. 

A relação FV/FM, relata sobre a eficiência fotoquímica do PSII, os valores observados 

mantiveram-se em torno de 0,75 no decorrer do experimento. 

Na literatura são encontrados valores para a relação FV/FM entre 0,79 a 0,84 para 

plantas terrestres, onde plantas sob estresse apresentam valores inferiores a esta faixa 

(KITAJIMA; BUTLER, 1975). Valores inferiores podem ocorrer, por se tratar de plantas 

aquáticas e de acordo com estudos realizados por Jiang et al. (2018), com seis espécies de 

plantas aquáticas, estas revelaram valores entre 0,64 e 0,75 para FV/FM em condições de 

laboratório. A relação FV/FM também reflete o número de centros de reação do PSII funcionais 
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(ÖQUIST; CHOW; ANDERSON, 1992), ou seja, o estresse por zinco poderia ter causado danos 

com consequente redução dos centros de reação funcionais nas espécies em estudo, fato este 

que não foi observado. 

 A atividade potencial do PSII foi analisada, e é representada pela expressão FV/FO, 

sendo os resultados apresentados na figura 18. 

 

FIGURA 18 – RELAÇÃO FV/FO DE Limnobium laevigatum E Phyllanthus fluitans, SUBMETIDAS À 

DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE ZINCO DURANTE O PERÍODO DE 7 DIAS. 

 

FONTE: O autor (2020). 

LEGENDA: Tratamentos: T0, controle; T1, 5 ppm; T2, 10 ppm; T3, 15 ppm; T4, 20 ppm e T5, 25 ppm. As 

barras correspondem ao desvio padrão. Letras iguais minúsculas indicam que não houve diferença estatística 

significativa (p>0,05). 

 

Em L. laevigatum a atividade potencial do PSII manteve-se em torno de 3,5 e apenas 

os tratamentos T1 e T4 mostraram diferenças significativas (p<0,05). Para P fluitans houve 

tendência de queda nos valores, T0 foi diferente de T4 e T5 (p<0,05).  A relação FV/FO revela 

as perdas não fotoquímicas (GOLTSEV et al., 2016), o que pode revelar que P. fluitans 

demonstrou maior perda de energia quando comparada a L. laevigatum. O decréscimo dessa 
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relação, independente do alcance de FV ou FO, pode indicar possíveis alterações estruturais no 

PSII (HAVAUX; LANNOYE, 1985). 

Os parâmetros de crescimento (IM e AFR), parâmetros de fluorescência, teores de 

pigmentos fotossintéticos, foram utilizados para confecção do mapa de calor (Figura 19). A 

gradação das cores revela que houve a formação de dois grupos, para os bioensaios com as 

espécies L. laevigatum (predominância tons do amarelo ao vermelho) e P. fluitans 

(predominância dos tons verdes), os quais foram confirmados com a análise de componentes 

principais (ACP, Figura 20). 

 

FIGURA 19 - MAPA DE CALOR DOS ENDPOINTS DAS ESPÉCIES Limnobium laevigatum E Phyllanthus 

fluitans EM FUNÇÃO DOS ATRIBUTOS DE DESENVOLVIMENTO DE BIOMASSA, PIGMENTOS E DE  

FLUORESCÊNCIA, REPRESENTADOS PELA GRADAÇÃO DE CORES, NOS DIFERENTES 

TRATAMENTOS COM ZINCO. 
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FONTE: O autor (2020). 

LEGENDA: Tratamentos: T0, controle; T1, 5 ppm; T2, 10 ppm; T3, 15 ppm; T4, 20 ppm e T5, 25 ppm. Os 

atributos analisados: IM, incremento de massa; AFR, Área Foliar Relativa; FM, Fluorescência máxima; FV, 

Fluorescência variável; FV/FM, rendimento quântico fotoquímico máximo; FV/F0, atividade potencial do PSII; 

Chla, teor de clorofila a; Chl total, teor de clorofila total; Chlb, teor de clorofila b; F0, Fluorescência inicial. 
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A espécie L. laevigatum apresentou os maiores valores para todos os atributos 

analisados (variáveis dependentes), exceto para a relação FV/FO. Enquanto a espécie P. fluitans 

apresentou sempre os menores valores para esses mesmos atributos. 

Na porção superior do mapa de calor observa-se a espécie L. laevigatum, apresentou 

os maiores valores para praticamente todos os endpoints avaliados, sendo FO > IM > Chl b > 

AFR > Chl total > Chl a. Valores mais baixos foram observados para o teor de carotenoides, e 

os parâmetros de fluorescência, sendo FM > FV > FV/FO> FV/FO. Todos esses resultados com 

destaque para o tratamento controle, sem a presença de zinco e para a menor concentração 

testada, 5 ppm (Figura 19) L. laevigatum se desenvolveu muito mais do que os outros grupos, 

mesmo com a presença de zinco no meio de cultivo e isto poderia ser atribuído ao seu potencial 

fitorremediativo. Ressalta-se que esses grupos também refletem as características morfo-

fisiológicas distintas das duas espécies testadas. As plantas distinguem-se pelo porte das 

frondes, constituição do sistema radicular, coloração e sistema de flutuação. Todos estes 

aspectos refletem a fisiologia da planta e podem influenciar como elas enfrentam o estresse e 

sua capacidade de promover a fitorremediação. 

A fitorremediação, considerada como tecnologia verde ou fígado verde (Green Liver) 

é representada pela capacidade natural das plantas de absorver (bioacumular) ou translocar das 

raízes para a parte aérea diversos poluentes; ou pela capacidade de adsorver poluentes 

(SHARMA; SINGH; MANCHANDA, 2015). Segundo Roongtanakiat, Tangruangkiat e Meesat 

(2007) e Sharma, Singh e Manchanda (2015) algumas características das plantas são desejáveis 

para serem implementadas como fitorremediadoras: alta habilidade de absorção ou adsorção de 

poluentes, capacidade que pode variar de forma considerável entre as macrófitas. Outro aspecto 

importante, é a alta capacidade de crescimento, porém é necessário ser de fácil controle 

(ROONGTANAKIAT; TANGRUANGKIAT; MEESAT, 2007). Isso porque, muitas destas plantas 

podem se tornar invasivas, como é o caso de algumas espécies conhecidas como 

hiperacumuladoras de metais, como Pistia stratiotes, Eichornia crassipes e Myriophyllum 

spicatum (LU et al., 2018). 

Arán e colaboradores consideraram L. laevigatum capaz de promover a 

fitorremediação de ambientes contaminados moderadamente com vários metais (Cr, Ni e Pb), 

incluindo o Zn, sendo a raiz o órgão de maior acúmulo destes contaminantes. 
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Como dito anteriormente, a distinção dos grupos formados pelas duas espécies 

testadas, foi confirmada pela ACP, sendo que L. laevigatum se alocou nos quadrantes 2 e 3 e P. 

fluitans, nos quadrantes 1 e 4. 
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FIGURA 20 – (A) PESOS DAS COMPONENTES PRINCIPAIS CP1 VS CP2 PARA ATRIBUTOS DE VARIAÇÃO DE BIOMASSA E ÁREA 

FOLIAR RELATIVA, TEOR DE PIGMENTOS E FLUORESCÊNCIA. (B) ESCORES DAS COMPONENTES PRINCIPAIS CP1 E CP2 NOS 

BIOENSAIOS DAS ESPÉCIES Limnobium laevigatum E Phyllanthus fluitans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O autor (2020). 

LEGENDA: Tratamentos: T0, controle; T1, 5 ppm; T2, 10 ppm; T3, 15 ppm; T4, 20 ppm e T5, 25 ppm. Os atributos analisados:  Massa, incremento de massa; AFR, Área 

Foliar Relativa; FM, Fluorescência máxima; FV, Fluorescência variável; FV/FM, rendimento quântico fotoquímico máximo; FV/F0, atividade potencial do PSII; Chla, teor de 

clorofila a; Chl total, teor de clorofila total; Chlb, teor de clorofila b; F0, Fluorescência inicial. 
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As componentes principais 1 (CP1) e (CP2) explicam juntas 95,51% da variabilidade 

dos dados (Figura 20). A componente principal 1 (CP1), sozinha explica 76% da variabilidade 

dos dados. Ressalta-se ainda, que o tratamento controle de L. laevigatum ficou separado no 

quadrante 3, enquanto os demais tratamentos com zinco (5 a 25 ppm) foram agrupados no 

quadrante 2. Para P. fluitans, ressalta-se que a proximidade dos pontos em relação à 

componente principal 1 (entre os quadrantes 1 e 4) é devido a esta espécie ter apresentado os 

menores valores para a maioria dos atributos analisados. Observa-se, que para esta espécie, o 

controle e a concentração de 5 ppm (concentração mais baixa de Zn testada) ficaram separados 

dos demais tratamentos. 

A análise multivariada, tais como a análise Cluster, Análise de Componentes 

Principais, dentre outras tem sido utilizada na interpretação de grandes conjuntos dados 

(SINGH et al., 2004) e quando existem dados complexos, ou seja, quando há interrelações entre 

as variáveis (SINHA et al., 2009). Este tipo de análise também é utilizado na Ecotoxicologia 

(SINGH et al., 2004; SINHA et al., 2009), em estudos de avaliação de qualidade de água e na 

proposição de indicadores de poluição (USTAOǦLU; TEPE, 2019). Assim como no 

monitoramento da qualidade de água, levando em consideração os aspectos físico-químicos, 

hidrológicos e biológicos dos ambientes aquáticos (CARRASCO et al., 2019). 

Ao analisar a ACP apresentada na figura 20, observa-se que L. laevigatum apresentou 

o maior valor para a fluorescência inicial, FO, assim como para os parâmetros de crescimento 

(IM e AFR), como observados nas figuras 19 e 20. Os tratamentos com 5, 10, 15, 20 e 25 ppm 

de Zn para o bioensaio com L. laevigatum apresentaram os maiores teores de pigmentos 

clorofilianos e carotenoides, assim como valores elevados para a maioria dos atributos de 

fluorescência (FM, FV, FV/FO e FV/FM). 

Apesar desta espécie ter apresentado valores elevados para vários dos atributos 

analisados, a distribuição de probabilidades permite demonstrar quais atributos distinguem 

melhor o efeito do Zn, nas concentrações testadas para ambas as espécies estudas. Desta forma, 

os atributos FO, AFR, teor de Chl a, teor de carotenoides, FM, e FV (Figura 21 A-F) para as duas 

espécies de macrófitas não convencionais foram ajustados à distribuição de probabilidade gama 

(Figura 21). 
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FIGURA 21 – DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADE GAMA DE ALGUNS ATRIBUTOS ANALISADOS EM Limnobium laevigatum E 

Phyllanthus fluitans SUBMETIDAS A DIFERENTE CONCENTRAÇÕES DE ZINCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O autor (2020). 

LEGENDA: (A) FO; (B) AFR; (C) Chl a; (D) Carotenoides; (E) FM; (F) FV. Linha cheia, Limnobium laevigatum e Linha tracejada, Phyllanthus fluitans. 
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Cada espécie de macrófita apresentou distinto comportamento no que tange ao ajuste 

deste tipo de distribuição. Observa-se que as curvas da distribuição gama dos atributos: área 

foliar relativa (AFR), teor de clorofila a, teor de carotenoides, as fluorescências máxima (FM) 

e variável (FV) praticamente não se sobrepõem. Isto denota que esses atributos podem ser 

utilizados como marcadores para as espécies L. laevigatum e P. fluitans, pois esses atributos 

diferem marcadamente para cada uma das macrófitas. A fluorescência inicial (FO) (Figura 21 

A), por sua vez, apresentado uma interseção entre as duas espécies, parece não ser um marcador 

eficiente para distinção entre L. laevigatum e P. fluitans. Os demais atributos não foram 

apresentados por também apresentarem elevado grau de superposição. Este tipo de abordagem 

pode ser utilizado para a determinação dos atributos mais importantes em matrizes de dados. 
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4- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O incremento de massa e área foliar mostraram-se reduzidos em uma relação dose-

dependente para as duas espécies, o mesmo pode ser observado para a tolerância das raízes de 

L. laevigatum ao Zn. Os pigmentos clorofilas a, b e total também foram afetados pelo zinco, 

sendo os teores reduzidos em relação ao controle com posterior estabilização, fato este que 

ocorreu de forma semelhante para as duas espécies. 

A eficiência do PSII (FO), o rendimento das reações fotoquímicas (FM), e a 

fluorescência variável (FV), foram pouco afetados pelos tratamentos em ambas as espécies. A 

relação FV/FM que representa a eficiência fotoquímica do PSII, assim como a relação FV/Fo, a 

atividade potencial do PSII, foram endpoints que indicaram bom estado fisiológico das plantas. 

A análise estatística multivariada, por meio da análise cluster e análise de componentes 

principais permitiu diferenciar o comportamento fisiológico das espécies frente ao zinco. A 

análise das curvas de distribuição gama dos atributos, por meio da análise de modelos lineares 

generalizados possibilitou selecionar os endpoints: área foliar relativa (AFR), teor de clorofila 

a, teor de carotenoides, as fluorescências máxima (FM) e variável (FV) como marcadores para 

as espécies L. laevigatum e P. fluitans frente ao estresse causado pelo zinco. 

Por meio dos dados apresentados nesta pesquisa pode-se concluir que Limnobium 

laevigaum e Phyllanthus fluitans são macrófitas que possuem capacidade de tolerar a 

contaminação de zinco na faixa de 5 a 25 ppm. Isto baseado na capacidade de crescimento das 

plantas e nas boas condições fisiológicas de ambas as espécies frente às concentrações testadas 

e permite sugerir o uso destas em processos de fitorremediação. 
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