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INTRODUÇÃO 

A integridade de um ecossistema é refletida em sua comunidade biológica, que 

responde aos efeitos dos diferentes agentes impactantes e fornecem informações mitigadoras a 

minimização desses impactos (GOULART e CALLISTO, 2003). As comunidades biológicas de ecossistemas 

aquáticos são formadas por organismos que apresentam adaptações evolutivas a determinadas condições 

ambientais e apresentam limites de tolerância a diferentes alterações das mesmas. O monitoramento 

ambiental pode ser realizado com base nas respostas destas comunidades biológicas a modificações nas 

condições ambientais originais (GOULART e CALLISTO, 2003). 

Uso da composição isotópica de carbono como ferramenta para monitoramento de 

mudanças ambientais e seus efeitos sobre os sistemas naturais foram elucidados por Ferrio e Voltas (2003). 

Semelhantemente vários autores têm elencados à importância da utilização dos isótopos estáveis como 

ferramenta pra compreender o fluxo de energia nos diversos ecossistemas visando estabelecer variáveis que 

auxiliam a delinear a utilização dos recursos naturais e o monitoramento ambiental (MARTINELLI et al. 1988; 

PERREIRA e BENEDITO-CECILIO 2007; CARVALHO 2008; MARTINELLI et al. 2009).    

O método isotópico baseia-se na variação da razão entre o isótopo pesado e o leve de 

um dado elemento da matéria orgânica. Cada matéria orgânica apresenta uma razão característica ou 

“especifica”, com fracionamento isotópico previsível à medida que é transformada seja por ações físicas, 

químicas ou biológicas (BOUTON 1991).  

As macrófitas aquáticas são originalmente vegetais terrestres que sofreram 

modificações adaptativas permitindo-as colonizar desde solos saturados por água até a coluna d’água, 

sendo classificadas em submersas fixas ou livres, flutuantes fixas ou livres, emergentes, anfíbias ou epífitas 

(ESTEVES 1998; IRGANG et al. 1984). Apresentando papel importantíssimo nas trocas entre o ecossistema 

aquático e ambientes terrestre adjacentes, podendo tornar-se as principais controladoras da dinâmica de 

nutrientes no ecossistema (JUNK, 1980). Participando intensivamente da reciclagem de nutrientes, através 

da assimilação de elementos retidos no sedimento por intermédio das raízes, os quais são liberados para a 

coluna de água através da excreção e da decomposição (GRANÉLI; SOLANDER, 1988). Respondem 

rapidamente a mudanças impactantes que criam um ambiente favorável para seu rápido crescimento 

(CACIAN 2007). 

A exploração de recursos minerais provoca efeitos inquestionáveis e merecedores de 

esforços que gerem informações científicas que possam ser utilizadas para minimizar os possíveis danos ao 

meio ambiente, causados por fatores antrópico ou um fator natural com potencial impactante. A partir da 

composição isotópica das macrófitas do complexo do lago Grande estabelece-se uma nova variável para 

auxiliar a interpretação de possíveis alterações neste ecosistema. Pois alterações no sistema serão 

refletidos principalmente nos organismos que transforma a matéria inorgânica em orgânica como as 

macrófitas aquáticas. 
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OBJETIVO 

Caracterizar isotopicamente as macrófitas aquáticas do complexo do lago Grande, no 

município de Manacapuru, Amazonas, Brasil. Visando estabelecer um referencial para monitorar e detectar 

possíveis alterações no sistema do complexo do Lago grande. 

 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado no lago Grande, situado à margem esquerda do rio 

Solimões e a direita do rio Manacapuru. Em virtude das diferenças marcantes de habitats no lago entre os 

períodos do ciclo hidrológico, este pode ser considerado e tratado como um dos lagos que fazem parte do 

complexo lacustre que forma o lago Grande de Manacapuru, constituído por lagos, paranás, furos e igarapés.  

Que se interligam e recebem nomes diferentes conforme sua localização, como: Jaitêua de cima, Jaitêua de 

baixo e São Lourenço. 

Foram coletadas porção de folhas, talos, raiz e inflorescência compondo uma amostra 

homogênia das macrófitas presente no lago. Foram preparadas exsicatas para a identificação correta das 

espécies por especialistas e comparação do material do Herbário do INPA e UFAM. 

As amostras foram secas em estufa de circulação forçada a 55°C e moídas em almofariz 

com pistilo até a forma de pó fino. Após trituradas as amostras foram armazenadas em pequenos recipientes 

plástico e encaminhadas ao Centro de Energia Nuclear para Agricultura na Universidade de São Paulo 

(CENA-USP) para análise de composição isotópica em carbono e nitrogênio.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram caracterizadas conforme valores de 13C e 15N 19 espécies de macrófitas 

aquáticas do complexo do lago Grande (Tabela 1).  

A variação dos valores de composição isotópica das macrófita aquáticas apresentaram 

variação para 13C entre -32 ‰ em Cabonba sp. a -12,2 ‰ em Echinochloa polystachia e para 15N entre -

0,6‰ em Azolla filiculoides a 9,39 em  Echinochloa polystachia. 

 
Tabela 1. Valores das composição isotópica das macrófitas aquáticas coletadas no complexo do lago 

Grande (períodos de novembro a dezembro 2006 e maio a julho de 2007). 

Aeschynomene sp. -0,78 -31,73 A, E

Azolla filiculoides Lam. -0,59 -29,94 FL

Ceratopteris pteridoides (Hook.) Hieron 4,06 -29,42 SL

Cabomba sp. 4,91 -32,04 SF

Cyperus gardneri Ness. 3,34 -29,33 Ep

Cyperus esculentus L. var. leptostachyus Boeck. 8,80 -12,23 A

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 8,51 -28,37 FL

Echinochloa polystachya (H.B.K.) Hitchc 9,39 -12,22 A,E

Gymnocoronis sp. 7,41 -12,77 E

Leersia hexandra Sw. 3,97 -28,65 A,E

Ludwigia elegans (Cambess.) Hara 2,84 -30,69 E

Ludwigia helmintorrhiza (Mart.) Hara 3,43 -28,34 FF,FL

Ludwigia sp. 5,36 -28,58 FF,FL, E

Luziola sp. 5,49 -28,80 FF,FL

Neptunia plena (L.) Benth. 0,87 -30,69 E, A

Oryza sp. 4,26 -25,67 E,A

Paspalum sp. 5,98 -11,97 FF,E,A

Pistia estratiotes L. 5,81 -28,47 FL

Salvinia auriculata Aubl. 4,66 -29,34 FL

*Poot (2003): FL=Flutuante livre; FF=Flutuante fixa; SL=Submersa livre; SF=Submersa fixa; A=Anfíbia; E=Emergente; 

EP=Epífita

Macrófitas 
15

N (‰) 
13

C(‰)
*Classificação 

ecológica

 
 

Os valores de 13C de Eichhornia crassipes, Pistia estratiotes e Oryza sp são 

semelhantes ao encontrado por Leite et al (2002) que as agrupou em macrófitas C3 e obteve uma média de -

28,8 ‰. Este mesmo autor encontrou valores de 15N de 5,0 ‰ para esse grupo, que se assemelham aos 

valores de P. estratiotes e Oryza sp, mas difere dos valor de E. crassipes deste trabalho.  

Valores de 13C semelhante a este trabalho foram também encontrados por Forsberg et 

al (1993), Leite et al (2002) e Oliveira et al (2006) para Paspalum repens e E. polystachya que as agruparam 

em macrófitas C4 e obtiveram valores médios de -12,9‰, -12,8‰ e -12,9‰ respectivamente.  

Leite et al (2002) e Oliveira et al (2006) encontraram valores médios de 15N de 5,4‰ e 

6,6‰ respectivamente, para uma mistura composta de P. repens e E. polystachya. Diferindo do valor de E. 

polystachya encontrado neste trabalho. 
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Houve uma variação de 19,80 ‰ nos valores 13C entre a macrófita a mais empobrecida 

e a mais enriquecida que é atribuído ao fato de que os vegetais apresentam diferenciação entre o substrato 

assimilado e a forma de fixação desse substrato, segundo Farquhar et al (1989) esses valores apresentam 

uma diferença constante entre as plantas que seguem os ciclos fotossintéticos C3 e C4.  

Os valores de 15N apresentaram uma variação de 10,17 ‰ entre a mais empobrecida e 

a mais enriquecida, superando a variação de 8,37‰ para floresta de várzea abordado por Martinelli et al. 

(2009), que relata a complexa  compreensão dos fatores que causam variação nos valores 15N, onde um 

processo que leve a um aumento ou uma diminuição da disponibilidade de nitrogênio acarretará em uma 

mudança na composição isotópica de nitrogênio. 

As macrófitas Aeschynomene sp., Azolla filiculoides e Neptunia plena  apresentaram 

valores bastante empobrecidos de 15N em comparação com as demais, este fato é atribuído a interação 

estabelecida com bactérias fixadoras de nitrogênio que retiram diretamente do ar o nitrogênio em forma 

gasosa que possui valor próximo de “0”.e transforma-o em formas absorvíveis, refletindo segundo Martinelli 

(2009) em valores de 15N mais empobrecidos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os valores de 15N e 13C das macrófitas aquáticas são mais uma ferramenta para 

detectar alterações no ecossistema aquático causados por ações antrópicas ou um fator natural com 

potencial impactante. Subsidiando informações que ajudam a compreender e quantificar a intensidade do 

impacto causado e as medidas a serem adotadas. 
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