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Em ambientes aquáticos, macrófitas como Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, o 
aguapé, apresentam grande capacidade de adaptação e podem ser úteis na 
fitorremediação de ambientes contaminados. Objetivou-se comparar os aspectos 
morfoanatômicos do aguapé em dois ambientes aquáticos, lêntico e lótico, na região 
urbana de Pinheiro, MA, visando identificar características adaptativas foliares e 
radiculares, associadas à capacidade fitorremediadora. As plantas foram coletadas em 
maio de 2015 e fevereiro de 2016 em dois ambientes nas áreas de campos inundados: 
lêntico (02°31’24” S e 45°04’ 39” W), em lagoa eutrofizada que recebeu grande 
quantidade de esgoto urbano e o segundo, ambiente lótico (02º 31’ 09” S e 45º 04’ 46” 
W), com presença de água corrente e visualmente menos contaminada que no primeiro 
ambiente. Foram amostrados dez indivíduos por ambiente. Foram feitos cortes 
paradérmicos e transversais à mão livre. Para cada indivíduo, foram mensurados com 
auxílio de objetiva micrométrica: a espessura dos caracteres foliares epiderme adaxial 
+ cutícula, parênquima paliçádico, aerênquima, epiderme abaxial + cutícula; a distância 
entre os feixes vasculares e foi feita a contagem do número de estômatos da face adaxial 
e abaxial em uma área de 500 µm2; nas raízes, verificou-se a espessura da epiderme + 
cutícula, espessura do córtex, aerênquima, endoderme e o número de polos do 
metaxilema. As médias foram comparadas pelo teste T-Student no software Excel 2013 
e no STATISTICA 7.0. Em ambiente lêntico as raízes apresentaram maior 
desenvolvimento, com maiores espessuras do aerênquima e aumento do número de 
polos de metaxilema, padrões relacionados à tolerância a estresses. Não houve 
diferença significativa da espessura da epiderme radicular e da endoderme nos dois 
ambientes, logo não houve barreiras para a absorção e transporte da água e 
contaminantes nas raízes. As restrições fisiológicas no tecido foliar, perceptíveis pela 
redução da espessura do parênquima paliçádico, do aerênquima e número de estômatos/ 
área em ambiente lêntico podem ser associadas ao deslocamento da água e 
contaminantes para a parte aérea das plantas. Portanto, o estudo das adaptações 
morfoanatômicas de aguapé permitiu afirmarmos que a espécie apresentou tolerância a 
contaminação, o que pode contribuir para ampla distribuição do aguapé em lagoas da 
região e que possui características relacionadas à capacidade fitorremediadora em 
ambientes contaminados por efluentes domésticos. 
 


