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Seção: Ecologia Vegetal

O EFEITO DA CHEIA E DA SECA SOBRE A ALOCAÇÃO DIFERENCIAL DE NITROGÊNIO E 
FÓSFORO NA BIOMASSA DE Salvinia auriculata AUBLET (Salviniaceae)
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Plantas aquáticas habitam ambientes que podem estar submetidos a um regime sazonal de seca e cheia. 
Nestes diferentes períodos, ocorre variação na concentração de nutrientes da água, como nitrogênio e fós-
foro. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência de Salvinia auriculata em armazenar nitrogênio e fósforo 
durante os períodos de cheia e seca. Além de verificar se ocorre alocação diferencial destes nutrientes entre 
folíolos aéreos e submersos nos dois períodos. Foram feitas coletas dos rametes, no período de seca e 
cheia, em três lagoas marginais. Amostras de água de cada lagoa foram feitas para análise de nutrientes. 
Os rametes coletados foram levados ao laboratório, separados em folíolo aéreo e submerso para análise de 
nutrientes. Para verificar a eficiência da planta em acumular nitrogênio e fósforo nas duas estações foi utili-
zado teste U- Mann-Whitney. Para testar se ocorre alocação diferencial destes nutrientes entre folíolo aéreo 
e submerso nos dois períodos, também foi utilizado teste U- Mann-Whitney. A concentração de N na planta 
não apresentou diferença estatística entre cheia e seca (p=0,513), mas observou-se diferença entre as mé-
dias, sendo maior na cheia (2,33 p/p) e menor na seca (1,93 p/p), uma vez que pequenas diferenças nas 
concentrações de nutrientes na água podem afetar as plantas. Já a concentração de P na planta foi estatis-
ticamente maior na seca (p=0,05). A disponibilidade de N na água foi maior durante a seca e a de P durante 
a cheia. Assim, provavelmente S. auriculata é eficiente em alocar nutrientes mesmo quando estão em baixas 
concentrações na água. Folíolos aéreos e submersos não apresentaram diferença na concentração de N na 
seca (p=0,83) e na cheia (p=0,83). O mesmo ocorre com a concentração de P na seca (p=0,12) e na cheia 
(p=0,1). Isto evidencia o acúmulo desses nutrientes por toda a planta em qualquer período. Concluiu-se que 
Salvinia auriculata é eficiente em alocar nutrientes para sua sobrevivência e crescimento.
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