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Bioaccumulator and Phytoremediation Potential Evaluation of Aerial Part
of Montrichardia linifera (Arruda) Schott
Abstract: The environmental pollution caused by heavy metal has increased of the advance of industrial and agricultural activities.
Among the techniques of contaminated environments treatment, phytoremediation stands out for having efficient, cheap and
harmless method Researches of Montrichardia linifera, an aquatic macrophyte found extensively on the banks of Amazonian rivers,
show that the plant absorbs high concentrations of manganese, which may be indicative of plant bioaccumulation of this metal.
Thus, the objective of this study was to evaluate the potential bioaccumulator and phytoremediate of the aerial part of M. linifera
comparing the contents of metals found in the plant with those found in the soil. The samples of leaf, petiole, stem and soil were
collected in the aningal of the campus of the Museu Paraense Emílio Goeldi and determined the Ca 2+, Mg2+, Cu2+, Fe3+, Zn2+, Mn2+,
Ni2+, Co3+, Cd2+ and Pb2+ flame atomic absorption spectrometer. M. linifera presented high bioaccumulation of almost all the analyzed
metals, mainly manganese in the leaves (149.11 μg g-1) and zinc in the petiole (10.36 mg g-1) with about 16.5 and 10.7 times,
respectively, the concentration present in the soil. The results show that the plant accumulates large amounts of manganese, zinc,
cadmium and copper in its aerial part, with contents well above that available in the soil, thus possessing great potential for
application in the phytoremediation of environments contaminated by these metals.
Keywords: Aninga; contaminants; heavy metals.

Resumo
A poluição ambiental ocasionada por metais potencialmente tóxicos tem aumentado com o avanço da atividade industrial e agrícola.
Dentre as técnicas de tratamento de ambientes contaminados, destaca-se a fitorremediação: por ser um método eficiente, barato
e inofensivo ao meio ambiente já que utiliza plantas para realizar o tratamento. Estudos realizados com a Montrichardia linifera,
uma macrófita aquática encontrada vastamente às margens dos rios amazônicos, mostram que a planta absorve altas concentrações
de manganês, o que pode ser um indicativo de bioacumulação deste metal por parte da planta. Desta forma, o objetivo deste estudo
foi avaliar o potencial bioacumulador e fitorremediador da parte aérea de M. linifera comparando os teores de metais encontrados
na planta com os encontrados no solo. As amostras de folha, pecíolo, caule e solo foram coletadas no aningal do campus pesquisa
do Museu Paraense Emílio Goeldi e determinados os teores de Ca2+, Mg2+, Cu2+, Fe3+, Zn2+, Mn2+, Ni2+, Co3+, Cd2+ e Pb2+ do material
seco em espectrômetro de absorção atômica de chama. A M. linifera apresentou alta bioacumulação de quase todos os metais
analisados, principalmente manganês nas folhas (149,11 µg g-1) e zinco no pecíolo (10,36 mg g-1) com cerca de 16,5 e 10,7 vezes,
respectivamente, a concentração presente no solo. Os resultados mostram que planta acumula grandes quantidades de manganês,
zinco, cádmio e cobre em sua parte aérea, com teores bem superiores ao disponível no solo, possuindo assim grande potencial para
aplicação na fitorremediação de ambientes contaminados por esses metais.
Palavras-chave: Aninga; contaminantes; metais potencialmente tóxicos.
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1. Introdução

a completa remoção do contaminante.3,4
Nesse contexto plantas fitorremediadoras
tem sido bastante visadas.1

A poluição ambiental é um dos principais
problemas da atualidade.1 Diversas atividades
industriais e agrícolas levam à contaminação
de águas e solos por metais potencialmente
tóxicos, o que tem recebido a atenção de
pesquisadores e órgãos governamentais para
o controle da poluição.2 Existem muitas
técnicas para a remediação de solos
contaminados, como a utilização de aterros e
produtos químicos, entretanto estas medidas
são extremamente caras e nem sempre levam

A fitorremediação é uma técnica
emergente realizada para o tratamento de
ambientes contaminados por metais, no qual
utiliza a bioacumulação das plantas, ou seja, a
capacidade das plantas de bioacumular esses
contaminantes,
removendo-os
do
1,5-7
ambiente.
Assim, uma planta pode ser
considerada fitorremediadora de metais se for
capaz de acumular altas concentrações do
contaminante sem apresentar consequências
para a mesma.1 O acúmulo desses metais nas
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partes aéreas é preferencial, visto que as
mesmas são renováveis e de fácil remoção,
assim o contaminante é removido juntamente
com a biomassa e tratado por compostagem,
compactação, secagem ou decomposição
térmica sem a necessidade de remoção
completa da planta.8 Além de ser um método
eficiente, barato e inofensivo ao meio
ambiente, é muito aceito pelo público,
principalmente
pela
estética
e
sustentabilidade.3
Muitas espécies vegetais apresentam a
capacidade de bioacumular altas quantidades
de metais potencialmente tóxicos, dentre as
quais estão as macrófitas aquáticas, como a
Pistia stratiotes, Typha dominguensis e
Montrichardia linifera que apresentam altas
concentrações de manganês na composição
mineral.1,9-11 Essa alta capacidade de
acumulação torna essas plantas uma
excelente alternativa para a remediação de
ambientes contaminados por esses metais,
onde é possível reunir sustentabilidade e
economia.12
A utilização de plantas fitorremediadoras
de metais em áreas de mineração, por
exemplo, que geram grande quantidade de
resíduos e induzem a contaminação do solo
por metais potencialmente tóxicos, reduz a
mobilidade e biodisponibilidade desses
metais evitando que estes entrem na cadeia
alimentar ou atinjam águas subterrâneas e
superficiais trazendo controle da poluição,
estabilização, melhoria visual e remoção de
ameaças aos seres humanos.13
A Montrichardia linifera é uma macrófita
aquática pertencente à família Araceae, típica
de
regiões
tropicais.14
Conhecida
popularmente como “aninga”, é vastamente
encontrada ao longo das margens dos rios
amazônicos e em outros ecossistemas
inundáveis.15 A planta é muito conhecida
pelas propriedades medicinais e diversos
estudos encontraram altas concentrações de
metais potencialmente tóxicos na mesma,
principalmente o manganês.15-18 Assim,
objetivou-se com este estudo avaliar o
potencial bioacumulador de metais das partes
aéreas de Montrichardia linifera para uma

possível aplicação na fitorremediação de
ambiente contaminados.

2. Materiais e Métodos
2.1. Coleta e preparo das amostras

As amostras de folhas, pecíolo, caule e solo
foram coletadas em 3 pontos distintos no
aningal do Campus Pesquisa do Museu
Paraense
Emílio
Goeldi
(1°26'59.3"S
48°26'47.1"W) localizado na cidade de Belém
do Pará. Após a coleta as amostras vegetais
foram lavadas com água corrente, secas em
estufa a 60 °C até peso constante e trituradas
em moinho de faca para obtenção do pó. O
solo foi seco em sala climatizada, macerado e
peneirado (peneira com abertura de 1 mm)
para retirada de resíduos fibrosos.

2.2. Digestão das amostras

Para a digestão das amostras vegetais foi
realizada digestão úmida com solução nitro
perclórica, na proporção de 3:1 de ácido
nítrico (P.A) e ácido perclórico (P.A),
respectivamente, segundo a metodologia
descrita por Miyazama et al.19 Foi pesado
500 mg do material triturado, transferido para
um tubo Kjeldahl (80 mL), adicionados 8 mL da
solução nitro perclórica e deixado a frio
durante a noite em bloco digestor.
Posteriormente, elevou-se a temperatura do
bloco digestor para 120 °C até o total
desprendimento do vapor castanho e depois a
200 °C até o total desprendimento do vapor
branco. Deixou-se esfriar. Após a digestão, as
amostras foram filtradas, transferidas para
balões volumétricos de 50 mL e aferidos até a
marca com água deionizada. A partir da
solução resultante, foi realizada a
determinação da composição mineral. As
amostras e o material de referência Apple
Leaves 1515 (NIST) foram digeridos em
quadruplicata e branco analítico foi preparado
pelo mesmo método sem adição da amostra.

Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 4| |1180-1189|

1182

Botelho, A. S. et al.

Para as amostras de solo foi realizada a
digestão com solução extrativa de Mehlich
(HCl 0,05 mol L-1 e H2SO4 0,0125 mol L-1).14 Foi
pesado 5g do material peneirado, transferido
para um erlenmeyer de 125 mL, adicionados
50 mL da solução extrativa e colocado em
agitador horizontal por 30 minutos. A digestão
foi realizada em quadruplicata e branco
analítico foi preparado pelo mesmo método
sem adição da amostra. Após esse período, as
amostras foram filtradas e a composição
mineral foi determinada a partir da solução
resultante.

2.3.
Determinação
potencialmente tóxicos

de

metais

A determinação dos metais foi realizada no
Laboratório de Análises Químicas do Campus
Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi
utilizando-se de um espectrômetro de
absorção atômica de chama da marca
Thermo, modelo ICE3000. Foi utilizada a
chama de ar/acetileno para a análise de Ca2+,
Mg2+, Cu2+, Fe3+, Zn2+, Mn2+, Ni2+, Co3+, Cd2+ e
Pb2+ e os parâmetros instrumentais
estabelecidos para a determinação destes
metais estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Parâmetros instrumentais utilizados na determinação de Ca2+, Mg2+, Cu2+, Fe3+, Zn2+,
Mn2+, Ni2+, Co3+, Cd2+ e Pb2+ em amostras nas amostras vegetal e solo
Parâmetros
Comprimento de onda
(nm)
Corrente da lâmpada
(mA)
Resolução Espectral
(nm)

Ca2+ Mg2+ Cu2+

Fe3+

Zn2+ Mn2+ Ni2+

Co3+

Cd2+

Pb2+

422, 285, 324, 248, 213, 279, 232, 240, 228, 217,
7
2
0
3
9
5
0
7
8
0
5

4

4

6

10

5

5

20

3

4

0,5

0,5

0,5

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,5

0,5

As soluções analíticas de referência de
Ca , Mg2+, Cu2+, Fe3+, Zn2+, Mn2+, Ni2+, Co3+,
Cd2+ e Pb2+ foram preparadas em HNO3 1 %
(v/v). Para determinação das faixas lineares,
foram construídas curvas de calibração com
concentrações crescentes das soluções de
referência, obtidas através de diluições
sucessivas de soluções estoque de 1000 mg L-1
Titrisol (Merck, Darmstadt, Germany).
2+

Para avaliar a exatidão do método, foram
realizados testes de adição e recuperação das
amostras de planta e solo e dos padrões,
fortificadas
através
da
adição
de
concentrações conhecidas dos analitos.
Determinou-se
a
percentagem
de
recuperação (Rec. %) de acordo com a
Equação 1:

𝑅𝑒𝑐 =

𝐶𝑓 𝑉𝑓 − 𝐶𝑎 𝑉𝑎
× 100
𝐶𝑝 𝑉𝑝

onde: Cf concentração do analito na
amostra fortificada; Vf volume de amostra do
ensaio de recuperação (Va + Vp); Ca
concentração do analito na amostra não
fortificada; Va volume de amostra utilizada no
ensaio de recuperação; Cp concentração do
padrão de analito utilizado para fortificar a
amostra; Vp volume de padrão de analito
utilizado no ensaio de recuperação.

2.4. Análise de bioacumulação

A bioacumulação de metais pela
Montrichardia linifera foi avaliada a partir do
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fator de bioacumulação (Equação 2), que é a
razão entre a concentração do analito
presente na planta e a encontrada no solo.

𝐵𝐴𝐹
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
=
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑜

3. Resultados e Discussão
As equações das curvas de calibração e
coeficientes de linearidade (R2), assim como
os limites de detecção (LD) e quantificação
(LQ) calculados a partir do software do
equipamento, estão apresentados na Tabela
2. Os valores dos R2 mostraram que as curvas
analíticas apresentaram boa linearidade e os
limites de detecção e quantificação
permitiram a quantificação dos analítos nas
amostras.

Tabela 2. Dados relativos às curvas de calibração de Ca2+, Mg2+, Cu2+, Fe3+, Zn2+, Mn2+, Ni2+,
Co , Cd2+ e Pb2+ em HNO3 1% (v/v) e limiares analíticos
3+

Elemento Faixa Linear (mg L-1)

Equação da curva analítica

R2

LD
(mg L-1)

LQ
(mg L-1)

Ca2+

0,0 - 15,0

Y = 0,03663x - 0,0004

0,9998

0,1492

0,4522

Mg2+

0,0 - 1,5

Y = 0,43157x + 0,0119

0,9982

0,0022

0,0068

Cu2+

0,0 - 15,0

Y = 0,03733x + 0,0025

0,9999

0,1741

0,5275

Fe3+

0,0 - 15,0

Y = 0,02833x + 0,0045

0,9993

0,3544

1,0740

Zn2+

0,0 - 2,0

Y = 0,19646x + 0,0028

0,9997

0,0063

0,0191

Mn2+

0,0 - 10,0

Y = 0,07551x + 0,0078

0,0995

0,1672

0,5065

Ni2+

0,0 - 15,0

Y = 0,03040x + 0,0103

0,9976

0,3505

1,0622

3+

0,0 - 20,0

Y = 0,02533x + 0,0110

0,9967

0,6255

1,8955

Cd2+

0,0 - 5,0

Y = 0,17710x + 0,0008

0,9999

0,0268

0,0811

Pb2+

0,0 - 25,0

Y = 0,02035x + 0,0016

0,9998

0,2212

0,6702

Co

R2 = Coeficiente de linearidade; LD = Limite de Detecção; LQ = Limite de Quantificação

A metodologia utilizada apresentou boa
exatidão nos ensaios de recuperação com
valores próximos dos 100 %. Estes se situaram
nos seguintes intervalos: 104-108 % (Ca2+),
102-108 % (Mg2+), 101-106 % (Cu2+), 104-106
% (Fe3+), 105-107 % (Zn2+), 104-106 % (Mn2+),
104-108 % (Ni2+), 94-106 % (Co3+), 101-102 %
(Cd2+) e 103-107 % (Pb2+).
Os resultados encontrados para Ca2+, Mg2+,
Cu2+, Fe3+, Zn2+, Mn2+, Ni2+, Co3+, Cd2+ e Pb2+ no

material de referência pela metodologia
aplicada estão apresentados na Tabela 3. Os
resultados obtidos para Ca2+, Mg2+, Cu2+, Fe3+,
Zn2+ e Mn2+ corroboram com o valor
certificado, validando a metodologia aplicada
para esses elementos. As concentrações de
Ni2+, Co3+, Cd2+ e Pb2+ no material de referência
são baixas e não puderam ser determinadas
pela metodologia, ficando abaixo do limite de
detecção.
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Tabela 3. Resultados analíticos para Ca2+, Mg2+, Cu2+, Fe3+, Zn2+, Mn2+, Ni2+, Co3+, Cd2+ e Pb2+
no material de referência Apple Leaves 1515
Amostra

Valor medido

Elemento

Apple Leaves (1515)

Valor certificado (µg g-1)

(µg g-1)

Ca2+

16356,92 ± 298,28

15250

Mg2+

2587,92 ± 33,51

2710

Cu2+

5,56 ± 0,23

5,69

Fe3+

74,88 ± 6,25

82,7

Zn2+

12,49 ± 4,88

12,45

Mn2+

54,44 ± 0,96

54,1

Ni2+

< LD

0,936

Co3+

< LD

0,09

Cd2+

< LD

0,0132

Pb2+

< LD

0,47

Limites de detecção em mg L-1: Ni2+= 0,3505; Co3+= 0,6255; Cd2+= 0,0268; Pb2+= 0,2212
Os resultados obtidos de Ca2+, Mg2+, Cu2+,
Fe3+, Zn2+, Mn2+, Ni2+, Co3+, Cd2+ e Pb2+ nas
amostras secas de folha, caule e pecíolo de

Montrichardia linifera, assim como do solo
estão apresentados na Tabela 4.

Tabela 4. Teores médios (em µg g-1) e respectivos desvios padrão Ca2+, Mg2+, Cu2+, Fe3+, Zn2+,
Mn2+, Ni2+, Co3+, Cd2+ e Pb2+ nas amostras secas de Montrichardia linifera e solo coletados no
Campus Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi
Elemento

Teores médios (µg g-1)
Folha

Caule

Pecíolo

Solo

Ca2+

17260,37 ± 399,77

4281,32 ± 337,13

22435,15 ± 1078,46

942,48 ± 5,07

Mg2+

2607,57 ± 40,07

1476,28 ± 22,90

2641,69 ± 107,77

78,60 ± 0,30

Cu2+

11,65 ± 0,33

11,84 ± 0,10

8,14 ± 0,88

4,42 ± 0,07

Fe3+

219,62 ± 16,96

366,78 ± 14,81

248,45 ± 35,88

933,72 ± 17,01

Zn2+

6727,77 ± 65,92

3747,3 ± 141,52

10356,97 ± 96,93

965,39 ± 19,56

149,11 ± 2,94

29,79 ± 1,12

96,28 ± 4,53

9,04 ± 0,02

Ni2+

< LD

< LD

< LD

< LD

Co3+

< LD

< LD

< LD

< LD

Cd2+

< LQ

< LQ

1,68 ± 0,16

0,966175 ± 0,01

Pb2+

< LD

< LD

< LD

< LD

2+

Mn

Limites de Detecção e Quantificação: LD Ni2+ = 0,3505 mg L-1; LD Co3+ = 0,6255 mg L-1; LQ Cd2+
= 0,0811 mg L-1; LD Pb2+ = 0,2212 mg L-1
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Nas Figuras 1 e 2 é possível observar que as
concentrações de Ca2+ são bem superiores às
encontradas no solo, assim como o Mg2+,
possivelmente pelo fato de a planta formar
cristais de oxalato de cálcio e que os
elementos Cu2+, Zn2+ e Mn2+ na matéria
vegetal se apresentaram bem superiores às
encontradas no solo e inferiores em relação

ao Fe3+. Observa-se também que o teor de
Cd2+ no pecíolo é maior que o encontrado no
solo e que nas folhas e caules as
concentrações não foram quantificáveis pelo
método. Os elementos Ni2+, Co3+ e Pb2+ se
apresentaram abaixo do limite de detecção
em todas as amostras pela metodologia
aplicada.

Figura 1. Comparação entre os teores médios (em µg g-1) encontrados para Ca2+, Mg2+, Cu2+,
Fe3+, Zn2+, Mn2+, Ni2+, Co3+, Cd2+ e Pb2+ nas amostras secas de folha, caule e pecíolo de
Montrichardia linifera e solo coletados no Campus Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi

Figura 2. Comparação entre os teores médios (em µg g-1) encontrados para Cu2+, Mn2+ e Cd2+
nas amostras secas de folha, caule e pecíolo de Montrichardia linifera e solo coletados no
Campus Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi
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Os resultados de análise de bioacumulação
de Ca2+, Mg2+, Cu2+, Fe3+, Zn2+, Mn2+ e Cd2+ pela
Montrichardia linifera estão apresentados na
Tabela 5 e na Figura 3. O fator de
bioacumulação calculado para os elementos
foi maior que 1 em praticamente toda a parte
aérea da planta, com exceção do ferro,
demostrando que a concentração deste na
planta é superior a biodisponível no solo. A

análise da tabela e do gráfico demonstra que
a folha apresentou a maior absorção de
manganês (149,11 µg g-1), cerca de 16,5 vezes
maior do que o presente no solo (9,04 µg g-1)
e o pecíolo a maior absorção de zinco (10,36
mg g-1), cádmio (1,68 µg g-1) e cobre (11,84 µg
g-1), cerca de 10,7, 1,7 e 2,7 vezes,
respectivamente, maior que o presente no
solo (965,39, 0,98 e 4,42 µg g-1).

Tabela 5. Fator de bioacumulação de Ca2+, Mg2+, Cu2+, Fe3+, Zn2+, Mn2+ e Cd2+ pela
Montrichardia linifera
Elementos

BAF
Folha

Pecíolo

Caule

Ca2+

18,3

4,5

23,8

Mg2+

33,2

18,8

33,6

2+

Cu

2,6

2,7

1,8

Fe3+

0,2

0,4

0,3

Zn2+

7,0

3,9

10,7

Mn2+

16,5

3,3

10,7

Cd2+

0,0

0,0

1,7

Figura 3. Representação dos valores de bioacumulação obtidos de Montrichardia linifera
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A bioacumulação de manganês pelas
partes aéreas de M. linifera apresentada neste
trabalho foi muito superior a encontrada em
Pistia stratiotes e Typha dominguensis,
plantas que têm apresentado potencial
fitorremediador, onde foi encontrada
concentração de 5,75 e 1,5 vezes,
respectivamente, maior na planta do que a
encontrada no ambiente9,10. Além da alta
capacidade de bioacumulação, a M. linifera é
uma planta robusta, com folhas largas, de
grande porte, de rápido crescimento e de fácil
acesso, que lhe confere até mesmo a extração
em larga escala de bioativos20, apresentando
um diferencial em relação às demais
macrófitas aquáticas, o que a torna uma
excelente alternativa no tratamento de
ambientes contaminados por metais.
Os resultados obtidos até aqui corroboram
com dados da literatura acerca da alta
absorção de manganês pela planta em outros
locais de coleta11, 15-17 e, adicionalmente,
mostram que a planta também absorve
grandes quantidades de zinco, cádmio e cobre
em sua parte aérea. A alta concentração
destes metais potencialmente tóxicos na
parte aérea não influenciou na absorção dos
macronutrientes Ca2+ e Mg2+, elementos
essenciais para o desenvolvimento das
plantas, mostrando aceitabilidade da espécie
a ambientes contaminados por aqueles
metais. Assim, esses elevados teores de
metais potencialmente tóxicos como
manganês, zinco, cobre e cádmio na parte
aérea de M. linifera e a capacidade de se
desenvolver nessas condições indicam um
grande potencial para aplicação na
fitorremediação de ambientes contaminados
por esses metais. Como no tratamento das
águas do Rio Doce que foi contaminado por
concentrações altas de metais tóxicos após o
rompimento de uma barragem de rejeito de
minério em Mariana-MG.

4. Considerações Finais
As amostras de Montricharida linifera
coletadas no Campus Pesquisa do Museu

Paraense Emílio Goeldi demonstram que a
planta bioacumula altas concentrações de
metais potencialmente tóxicos, como Cu, Zn,
Mn e Cd, na parte aérea da planta. Estes
resultados revelam alto potencial de aplicação
da planta na fitorremediação de ambientes
contaminado.
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