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O Complexo petrolífero do Urucu situa-se na região amazônica e possui dutos que atravessam 
lagos de várzea, florestas alagáveis e o rio Urucu. A região do Urucu produz petróleo do tipo 
leve, o de maior toxicidade aguda aos organismos vivos. Salvinia molesta é abundante nas 
áreas alagadas e demais corpos d’água amazônicos, podendo ser atingida por acidentes no 
transporte, carga, descarga e produção de subprodutos de petróleo. Plantas submetidas a 
petróleo podem apresentar alterações na taxa fotossintética, biomassa, tamanho da planta e 
tamanho e número de folhas. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de petróleo de Urucu 
na mortalidade de S. molesta. Realizou-se um experimento constituído de quatro tratamentos 
e três réplicas em uma casa de vegetação do Instituto de Biociências de Rio Claro/UNESP por 
um período de oito semanas. Os tratamentos foram: (1) sem adição de petróleo; (2) 0,1; (3) 
0,2 e (4) 0,3 L.m-2 de petróleo. Em intervalos semanais foi obtida a massa seca vegetal (MS) 
que flutuava na superfície das caixas e número, largura e comprimento de folhas vivas. Foram 
consideras folhas vivas aquelas com mais de 50% da superfície foliar com coloração verde. A 
MS no tratamento 1 aumentou entre o início do experimento e a sétima semana e, 
posteriormente manteve-se constante atingindo na oitava semana 280% do valor inicial. A 
MS nos tratamentos 2 e 3 aumentou até a quarta e terceira semana, respectivamente. O valor 
da MS final no tratamento 2 foi 75% do inicial. No tratamento 3 o valor de MS ao final do 
experimento foi em média 6% do inicial. A MS no tratamento 4 se manteve constante até a 
terceira semana, e posteriormente reduziu atingindo ao final do experimento 0.25% do valor 
inicial. O número médio de folhas vivas ao final do experimento no tratamento 1 atingiu 92% 
do inicial. O número de folhas nos tratamentos 2 e 3 diminuiu à partir da segunda semana, 
atingindo ao final do experimento valores de 36% e 8%, respectivamente, do número inicial 
de folhas. O número de folhas do tratamento 4 diminuiu a partir da primeira semana, 
atingindo ao final do experimento valor de 2.5% do número inicial de folhas. A largura e o 
comprimento das folhas ao final do experimento em relação ao inicial foram: (1) 75% e 60%; 
(2) 60% e 45%; (3) 32% e 16% e (4) 23% e 14%. Os indivíduos permaneceram vivos no 
tratamento 1. Conclui-se que o petróleo acentuou a redução do tamanho das folhas vivas e 
causou mortalidade de S. molesta mesmo em concentrações de 0,1 L.m-2. (PRH-ANP/MCT). 
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