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Resumo 

As plantas aquáticas situadas em lagoas costeiras apresentam traços funcionais 

selecionados por condições abióticas e relacionados à história de vida, que lhes 

permitiram a colonização e estabelecimento nesses ambientes. O presente trabalho 

testou as seguintes hipóteses: (1) que as espécies possuem um padrão homogêneo de 

traços funcionais, resultando na formação de poucos grupos; (2) que as variáveis 

limnológicas e pedológicas atuam como filtro que selecionam esses traços e interferem 

na distribuição das populações na lagoa. Desta forma os traços funcionais das espécies 

presentes numa lagoa costeira do nordeste brasileiro foram analisados por meio de uma 

amostragem por transectos. Amostras de sedimento foram retiradas e analisadas em 

laboratório. Os parâmetros limnológicos foram aferidos em campo, assim como a 

profundidade da lâmina d’água e a distância de ocorrência das espécies em relação à 

margem. Os dados biológicos evidenciaram a formação de dois grupos funcionais, 

corroborando a primeira hipótese. Porém, as variáveis abióticas foram associadas à 

distribuição de poucas populações, refutando a segunda hipótese.  Com isso concluímos 

que a comunidade de plantas aquáticas analisada é formada por traços semelhantes e os 

efeitos abióticos não são determinantes para formação destes grupos.  

 

Palavras Chave: Macrófitas aquáticas, Colonização, Plantas clonais, Lagoas costeiras. 

 

  



 

 

Abstract 

 

Aquatic plants located in coastal lagoons have functional traits selected by 

abiotic conditions and related to the history of life, which allowed them to 

colonization and establishment in these environments. The present study 

tested the following hypotheses: (1) that the species have a homogeneous 

pattern of functional traits, resulting in the formation of a few groups; (2) 

that the limnological variables and soil act as a filter to select those traits 

and interfere in the distribution of populations in the pond. Thus the 

functional traits of the species present in a coastal lagoon in northeastern 

Brazil were analyzed using a sampling transects. Sediment samples were 

taken and analyzed in the laboratory. The limnology parameters were 

measured in the field, as well as the depth of the water depth and the 

occurrence of species away from the margin. Biological data showed 

formation of two functional groups, supporting the first hypothesis. But the 

abiotic variables were associated with the distribution of a few people, 

refuting the latter. Thus we conclude that the community of aquatic plants 

analyzed is formed by similar traits and abiotic effects are not decisive for 

the formation of these groups.  

 

Keywords: Aquatic macrophytes, Colonization, clonal plants, coastal 

lagoons. 
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1 Introdução geral 

 

O padrão de distribuição das espécies vem sendo estudado antes mesmo da 

ecologia ser reconhecida como ciência, onde estudiosos já se mostravam interessados 

em explicar a ocorrência das espécies (Cianciaruso; Siva; Batalha, 2009). O gradiente 

latitudinal de distribuição das espécies que conhecemos hoje foi primeiro citado por 

Humboldt (1808). Ele observou durante as suas viagens que à medida que se 

distanciava dos polos a variação e a riqueza de formas e cores da vida biológica 

aumentava. 

Sendo assim, no século passado hipóteses e teorias ecológicas foram sendo 

formuladas com o intuito de conhecer o funcionamento das espécies dentro das 

comunidades. Como exemplo, a teoria da sucessão ecológica de Clementes (1917) 

posteriormente reforçada por Gleason (1927), a teoria de nicho ecológico de Hutchinson 

(1957), estudos como o de Diamond (1975) sobre regras de montagem e a mais recente 

teoria neutra da biodiversidade e biogeografia proposta por Hubbell (2001), baseada na 

teoria de biogeografia de ilhas (MacArthur; Wilson 1967), a qual propõe que todos os 

organismos presentes em uma determinada comunidade, apresentam equivalência 

ecológica. Sendo evidenciada a tentativa ao longo dos anos de explicar a formação e 

estruturação das comunidades biológicas que habitam o planeta. 

Para os estudos ecológicos em comunidades de plantas aquáticas e terrestres, 

abordagens sobre sucessão ecológica (Clements, 1916; Van Der Valk, 1981; Matias et 

al., 2003; Schrama et al., 2012), estudos fitogeográficos (Qian, 2001; Les et al., 2013), 

com metacomunidades (Hubbell, 2001; Cassemiro; Padial, 2008), ecologia funcional 

(Keddy, 1992; Willby et al., 2000, Cianciaruso; Siva; Batalha, 2009; Monção; Santos; 

Bini, 2012) são realizados para evidenciar um possível padrão de distribuição espaço-

temporal das espécies. Os ecólogos acreditam que essa organização espacial não é 

aleatória e pode estar relacionada a fatores de estruturação tais como interações 

biológicas, segregação de habitat ou ainda aos fatores abióticos físicos, limnológicos e 

pedológicos (Tofts; Silvertown, 1999; Wilson, 1995; 2004). 

Nesse sentido, estudos ecológicos com comunidades de plantas aquáticas 

relatam que elas exercem um importante papel durante todo o ano na estruturação dos 

ecossistemas lóticos como os rios e lênticos como as planícies de inundação, lagos e 

lagoas costeiras, e por possuírem variadas formas de vida são responsáveis por 
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manterem a heterogeneidade desses ambientes (Boschilia; Oliveira; Thomaz, 2008). Do 

mesmo modo, Hutorowicz; Dziedzic (2008) consideram que as comunidades de plantas 

aquáticas contribuem para a complexidade e dinâmica do ecossistema, por meio da 

caracterização das condições ecológicas no ambiente onde vivem, influenciando os 

ciclos de minerais e na produtividade primária.  

Os fatores abióticos associados às plantas aquáticas, como o oxigênio dissolvido, 

condutividade elétrica, temperatura, clorofila, turbidez, pH, nitrogênio influenciam nos 

modos de regulação da diversidade e no desenvolvimento das estruturas morfológicas 

das plantas (Juge; Lachavanne, 1992) assim como a troca catiônica do substrato nos 

permite inferir sobre a ocorrência e desenvolvimento estrutural dos indivíduos como a 

altura o tamanho da área foliar, uma vez que as plantas aquáticas absorvem nutrientes 

tanto da água (folha, pecíolo, caule) quanto do substrato (raiz) (Conard, 1905).  

Para a compreensão da dinâmica de colonização, ocupação e desenvolvimento 

das plantas aquáticas nesses habitats, são necessários estudos que levem em 

consideração os traços funcionais de origem morfológica, fisiológica e de história de 

vida dos indivíduos que compõem a comunidade (Willby et al., 2000; Vale et al., 2011). 

Para isso, traços como a área foliar, altura da planta, ciclo de vida, pontos de 

crescimento apical, forma de crescimento, modo de reprodução, tipo de dispersão entre 

outros, devem ser analisados nos estudos de ecologia funcional (Willby et al., 2000). A 

partir dos traços, é possível agrupar as espécies funcionalmente, sem considerar a 

taxonomia, uma vez que os organismos são agrupados independentemente de 

pertencerem ou não ao mesmo grupo taxonômico (Díaz; Cabido, 2001) e relacioná-los 

as variáveis ambientais, pois elas exercem a função de filtros abióticos que selecionam 

os traços funcionais para compor a comunidade (Petchey; Gaston, 2006). 

Diante dessas considerações, temos a ecologia funcional como uma ferramenta 

essencial para o estudo em nível de comunidades, pois considerar um indivíduo 

funcionalmente igual ou diferente a outro, inseridos em um meio abiótico, pode nos 

ajudar a esclarecer os processos que determinam o funcionamento das comunidades 

para fins de conservação da biodiversidade (Cianciaruso; Siva; Batalha, 2009). Essa 

abordagem funcional está baseada na teoria de nicho ecológico complementada por 

Hutchinson (1957), que considerou o nicho como um espaço multidimensional de 

condições e recursos disponíveis que define as características de um indivíduo para o 

exercício do seu modo de vida e sobrevivência. 
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As plantas aquáticas habitam tanto os ambientes lóticos quanto os lênticos, como 

mencionado acima, sendo assim, em ambientes lênticos como os de lagoas costeiras, é 

possível perceber uma dinâmica sucessional intensa das plantas aquáticas, pois, à 

medida que o nível da lagoa abaixa durante o período seco, a vegetação marginal 

acompanha o recuo d’água, sendo comum uma alternância dos traços funcionais de 

floração e frutificação das populações (Matias; Amado; Nunes, 2003). Segundo 

Knoppers (1994), esses ambientes são considerados como os mais produtivos, sendo 

comparados a estuários contendo um alto nível de heterogeneidade de habitat 

proporcionando uma alta biodiversidade. Essas lagoas encontram-se situadas 

paralelamente à costa separadas do ambiente marinho por um campo de dunas podendo 

ou não ter ligação com o oceano, e geralmente possuem baixa profundidade, resultando 

em uma vasta área litorânea, o que permite o estabelecimento das plantas aquáticas 

(Suzuki et al., 2002). Sendo assim, a caracterização das variáveis físico-química desses 

ambientes continentais e a identificação de guildas de hidrófitas em verdadeiros grupos 

funcionais estando diretamente ligados a essas variáveis, é uma meta realista para 

estudos ecológicos com comunidades de plantas aquáticas (Willby et al., 2000;  Lavorel 

et al.,2007; Kotschy; Rogers, 2008; Monção; Santos; Bini, 2012).  

Partindo da premissa de que o ambiente seleciona os traços funcionais das 

plantas aquáticas e que esses atributos em ambientes de lagoas costeiras do nordeste 

brasileiro estariam associados às inundações sazonais e à dinâmica do solo arenoso não 

consolidado, a primeira hipótese proposta neste estudo é que em um ambiente sujeito às 

mesmas condições abióticas ocorrerá a seleção de grupos funcionais da comunidade de 

plantas aquáticas resultará num padrão homogêneo de traços funcionais. A segunda é 

que as características morfofuncionais relacionadas aos sistemas de propagação 

vegetativa, que favorecem a colonização e o estabelecimento das plantas aquáticas 

nesses ambientes serão predominantes. 

  



13 

 

2 Capítulo I 

 

Manuscrito a ser encaminhado à Aquatic Ecology 

(Impact fator: 1.456, < http://www.springer.com/life+sciences/ecology/journal/10452> 
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Resumo 

As plantas aquáticas situadas em lagoas costeiras apresentam traços funcionais 

selecionados por condições abióticas e relacionados à história de vida, que lhes 

permitiram a colonização e estabelecimento nesses ambientes. O presente trabalho 

testou as seguintes hipóteses: (1) que as espécies possuem um padrão homogêneo de 

traços funcionais, resultando na formação de poucos grupos; (2) que as variáveis 

limnológicas e pedológicas atuam como filtro que selecionam esses traços e interferem 

na distribuição das populações na lagoa. Desta forma os traços funcionais das espécies 

presentes numa lagoa costeira do nordeste brasileiro foram analisados por meio de uma 

amostragem por transectos. Amostras de sedimento foram retiradas e analisadas em 

laboratório. Os parâmetros limnológicos foram aferidos em campo, assim como a 

profundidade da lâmina d’água e a distância de ocorrência das espécies em relação à 

margem. Os dados biológicos evidenciaram a formação de dois grupos funcionais, 

corroborando a primeira hipótese. Porém, as variáveis abióticas foram associadas à 

distribuição de poucas populações, refutando a segunda hipótese.  Com isso concluímos 

que a comunidade de plantas aquáticas analisada é formada por traços semelhantes e os 

efeitos abióticos não são determinantes para formação destes grupos.  

 

Palavras Chave: Macrófitas aquáticas. Colonização. Plantas clonais. Lagoas costeiras. 
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Introdução 

 As lagoas costeiras de águas continentais situadas no Nordeste Setentrional são 

formadas por barramentos da foz de rios causados pelos movimentos dos campos de 

dunas móveis, que impedem o fluxo hídrico para oceano (Meireles et al. 2006; Newton 

et al. 2014). Este padrão difere de outras lagoas costeiras que são formadas em sistemas 

abertos, caracterizados por águas salobras ou salinas (Meireles et al. 2006; Austin et al. 

2013). 

 A dinâmica de contração e expansão da lâmina d’água destas lagoas depende do 

regime pluviométrico e do carreamento de sedimento das dunas, o que torna as lagoas 

cada vez mais isoladas (Vital e Guedes 2006). Nos meses em que há um aumento no 

volume pluviométrico, ocorre um aumento das áreas alagadas, modificando todo o 

cenário da vegetação no entorno da lagoa (Gawne e Scholz 2006). Desta forma, em 

áreas onde predominavam plantas terrestres, as plantas aquáticas e outras resistentes às 

inundações periódicas, tornam-se abundantes, refletindo um mosaico funcional e 

paisagístico decorrente das modificações sazonais as quais o sistema é submetido a cada 

período de contração e expansão da lâmina d’água (Van Der Valk1981; Junk et al. 

1989; Tabosa et al. 2012). 

 As plantas aquáticas ocorrem nas áreas de interface dessas lagoas, possuindo 

uma dinâmica sucessional intensa que caracteriza esses ambientes costeiros, pois, à 

medida que o nível da lagoa recua no período seco, a vegetação marginal apresenta  

uma alternância de floração e frutificação das populações (Matias et al. 2003).  

Com a estagnação da lâmina d’água torna-se perceptível a formação de sinúsias 

assim como a ocorrência dos encaixes das formas de crescimento complementares 

(Whittaker 1975; Tabosa et al. 2012). Neste estágio, as características morfofisiológicas 

selecionadas pela dinâmica do sistema tornam-se evidentes, sendo possível relacioná-las 

com a história de vida das espécies e seus traços funcionais (Willby et al. 2000).  Sendo 

assim, o ambiente aquático exerce a função de um filtro que seleciona esses 

agrupamentos funcionais que encontram-se  relacionados a habitats específicos (Keddy 

1992).  Desta forma, a compreensão das relações entre as populações de plantas 

aquáticas e os habitats como os charcos, lagos, lagoas, reservatórios e os rios pode ser 

evidenciada pela formação de grupos funcionais (Lavorel et al. 2007; Kotschy e Rogers 

2008; Vale et al. 2011; Monção et al. 2012). 
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Os grupos funcionais ocorrentes em ambientes aquáticos podem apresentar 

diferentes características segundo suas formas de crescimento. Em planícies de 

inundação sazonais, plantas flutuantes livres de pequeno porte constituíram um único 

grupo funcional capaz de ocorrer sob as mesmas condições abióticas analisadas 

(Monção et al. 2012). Em sistemas lênticos, os agrupamentos funcionais constituídos 

por formas de crescimento com folhas flutuante e as anfíbias, múltiplos pontos de 

crescimento apical, área foliar de tamanhos médio e pequeno correlacionaram-se com 

processos de aquisição de recursos associados à profundidade e à perturbações do meio  

por mudanças de temperatura, revelando os traços sensíveis a tais eventos (Willby et al. 

2000). Em lagoas temporárias, um padrão de ocorrência das formas de crescimento 

complementares permitiu a coexistência das espécies dominantes ao longo da lâmina 

d’água (Tabosa et al. 2012), cuja a comunidade de plantas aquáticas foi estruturada pela 

ação simultânea de filtros abióticos e pela competição interespecífica (Ferreira et al., 

2015). Como as formas de crescimento foram relacionadas à filtros bióticos e abióticos, 

estas refletem traços funcionais selecionados pelo sistema, contribuindo para o 

entendimento da formação da comunidade plantas aquáticas (Monção et al. 2012; 

Ferreira et al. 2015). 

 Sendo assim, partindo da premissa de que o ambiente seleciona os traços 

funcionais das plantas aquáticas e que esses atributos em ambientes aquáticos podem 

estar associados às inundações sazonais, a primeira hipótese proposta neste estudo é que 

as espécies que compõem a comunidade de plantas aquáticas presentes na lagoa costeira 

situada no nordeste brasileiro possuem um padrão homogêneo de traços funcionais, 

resultando na formação de poucos grupos. A segunda hipótese é que as variáveis 

abióticas limnológicas e pedológicas atuam como filtro que selecionam os traços 

funcionais e interferem na distribuição das espécies que ocorrem na lagoa. 

 

Material e Métodos 

Área de estudo 

O estudo foi realizado numa lagoa costeira localizada no litoral do Nordeste do 

Brasil, Estado do Ceará, sob as coordenadas 3°35’25’’ S 38°46’45’’ W (Fig. 1). A lagoa 

pertence a um complexo de extensas áreas alagadas que possuem 1.884,46 ha de 

abrangência, oriundas do barramento do rio Cauipe pelo campo de dunas móveis. O 
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clima é tropical (tipo Aw’ sensu Köppen 1936), caracterizado por chuvas de verão e 

outono (janeiro a junho), com máximas pluviométricas nos meses de março e abril, 

apresentando precipitação média anual de 1.105 mm e temperaturas entre 25 e 27 ºC, 

cuja amplitude térmica não atinge 5º C (Holanda et al. 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de localização da área de amostragem situada no Nordeste do Brasil 

 

Coleta de dados 

Flora aquática 

A amostragem ocorreu em três áreas equidistantes por aprox. 500 m, durante o 

período de março a junho de 2014, período chuvoso. Segundo Moura-Júnior et al. 

(2009), este período garante a ocorrência de uma maior diversidade das espécies de 

plantas aquáticas. 
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As plantas aquáticas foram coletadas e submetidas às técnicas tradicionais 

herborização (Haynes 1984; Bridson e Forman 1998), identificadas e posteriormente 

depositadas no Herbário Prisco Bezerra (EAC). A identificação taxonômica das 

amostras botânicas foi realizada utilizando literatura especializada (Renvoize 1984; 

Taylor 1989, Cook 1996; Luceño et al. 1997; Pott e Pott 2000; Amaral et al. 2008; Bove 

e Paz 2009) e identification Keys of Flora do Ceará (Matias and Souza 2011; Andrade 

et al. 2013; Souza and Matias 2013). A terminologia taxonômica e abreviaturas dos 

nomes dos autores estão de acordo com o sistema APG III (APG 2009; Revelar and 

Chase 2011) e The International Plant Names Index (IPNI 2014). As formas de 

crescimento das plantas aquáticas foram classificadas de acordo com Cook (1996). 

 

Amostragem dos caracteres morfológicos 

Em cada área de amostragem, um transecto possuindo 75 m de comprimento foi 

posicionado perpendicularmente à margem da lagoa. Os transectos interceptavam 

diferentes sinúsias, sendo que a fitofisionomia destas em duas áreas de amostragem 

apresentou predominância de formas de vida caracterizadas por helófitas, emergentes, 

emergentes flutuante-livres, emergentes fixas com folhas flutuantes e submersas livres 

natantes (sensu Cook 1996). Na terceira área, as sinúsias interceptadas exibiram formas 

e vida caracterizadas por helófitas, emergentes e submersas livres natantes. Os 

indivíduos que foram interceptados pelos transectos tiveram seus traços funcionais 

registrados, totalizando cinco indivíduos por espécie.  

 Os traços funcionais foram escolhidos de acordo com Grace (1993), Willby et 

al. (2000) e Monção et al. (2012) e estão relacionados com a história de vida e o 

estabelecimento das populações em ambientes de água doce. Ao todo oito traços e 30 

atributos foram amostrados (Tabela 1). 

O índice morfológico foi obtido pela medição da altura e da extensão lateral do 

indivíduo com o auxílio de uma fita métrica, enquanto que os dados de área foliar foram 

mensurados através de um medidor portátil LI-3000C. Esses dados foram obtidos em 

campo, assim como a descrição das formas de crescimento e a presença de raiz 

adventícia. O modo de reprodução foi analisado em campo observando a presentça de 

flores, frutos e/ou formas de crescimento vegetativo. Este estudo foi complementdo por 

consulta a literaturas específicas (Sculthorpe 1967; Cook 1996; Grace 1993; 
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Cornelissen et al. 2003; Bell e Bryan 1991; Klimesova e Bello 2009) visando a 

confirmação dos dados obtidos em campo. Os dados sobre o  ciclo de vida e  o meio de 

dispersão também foram obtidos por meio de consultas a literatura citada, obtendo 

detalhes sobre a morfologia do fruto, a forma de dispersão dos propágulos e a 

determinação do ciclo de vida de cada espécie.  

Posteriormente, os dados foram catalogados de modo a compor uma matriz de 

presença e ausência (espécies x atributo). A matriz foi pontuada categoricamente, onde 

o ‘0’ representou a ausência do atributo e o ‘1’ a presença deste.  

 

Tabela 1. Traços e resectivos atributos amostrados das plantas aquáticas.  

Traço Atributo 

1 Forma de crescimento * Hidrófitas emergentes 

Hidrófitas emergentes flutuante-livres  

Hidrófitas emergentes com folhas flutuantes 

Hidrófitas submersas livre natante 

Helófitas 

2 Índice morfológico** < 1 cm 

1 cm – 10 cm 

10 cm – 40 cm 

40 cm – 100 cm 

> 100 cm 

3 Modo de reprodução** Fragmentação 

Estolões 

Rizoma 

Tubérculo 

Sementes 

4 Dispersão de sementes*** Hidrocoria 

Anemocoria 

Zoocoria 
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Autocoria 

5 Tamanho*** ≤ 8 cm 

8-30 cm 

30-100 cm 

> 100 cm 

6 Área foliar** Pequeno (<1cm
2
) 

Médio (1-20 cm
2
) 

Grande (20-100 cm
2
) 

7 Ciclo de Vida** Anual 

Perene 

8 Raiz adventícia Caule 

Folha 

(*) sensu Cook 1996 (**) Índice morfológico: (extensão lateral + altura)/2 sensu Willby et al. 2000, (***) sensu Monção et al. (2012)
 

Variáveis abióticas 

Amostras de solo e a análise de água foram realizadas em três pontos de 

amostragem situados em cada sinúsia interceptada pelo transecto, sendo o primeiro 

ponto situado sobre o transecto e os outros dois pontos opostos e equidistantes por 2m 

do transecto, totalizando 12 pontos de amostragem em cada área. 

As variáveis abióticas analisadas relacionam-se às características limnológicas 

(temperatura, turbidez, pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, nitrato, amônia, 

amonium, clorofila a) e pedológicas (pH, capacidade de troca de cátions (CTC) através 

dos parâmetros de cálcio (Ca
2+

), magnésio (Mg
2+

), potássio (K
+
), sódio (Na

+
), alumínio 

(Al
3+

) e hidrogênio (H
+
), acidez potencial (H+Al), cálcio + magnésio (Ca+Mg) e a 

classificação física do sedimento em argila, areia fina e areia grossa (Carter e Gregorich 

1984).  

Os parâmetros limnológicos foram obtidos através de uma sonda 

multiparâmetro de qualidade de água Ysi modelo v2-2® 6600, sendo amostrados 12 

pontos em cada uma das três áreas analisadas, com três repetições paralelas nas mesmas 
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sinúsias as quais foram coletados os traços funcionais das plantas, totalizando 36 

amostragens limnológicas.  

Posteriormente, nestes mesmos pontos, as amostras de sedimento foram 

coletadas a uma profundidade de aprox. 20 cm, utilizando um tubo de PVC possuindo 

1,30 m de comprimento por 55 mm de diâmetro. Cada amostra foi acondicionada 

separadamente em sacos plásticos identificados, sendo posteriormente analisadas em 

laboratório. Além das variáveis limnológicas e pedológicas, variáveis físicas ambientais 

foram analisadas segundo Monção et al. 2012, que classificou as lagoas segundo sua 

profundidade em: lagoas rasas (< 0,5m), intermediárias (0,5 – 2 m) e profundas (>2 m). 

Assim como categorizou a distância dos pontos amostrados em relação à margem por 

intervalos regulares (0-20 m; 21-40 m; > 40 m). 

 

Análises estatísticas  

Os dados bióticos foram analisados de modo a conhecer a formação dos grupos 

funcionais das plantas aquáticas e a evidenciar as variáveis abióticas que pudessem estar 

relacionadas à distribuição desses grupos. A matriz gerada a partir das pontuações 

categóricas dos atributos funcionais das espécies foi submetida a uma análise de 

correspondência (AC), a qual agrupou as espécies conforme a similaridade dos seus 

traços, independente de pertencerem ou não mesmo grupo taxonômico. 

Com a finalidade de conhecer as variáveis-chave que agregam a variância dos 

dados abióticos, duas análises de componentes principais (PCA) foram realizadas. A 

primeira com os dados limnológicos e variáveis físicas ambientais e a segunda com os 

dados pedológicos. Uma vez que não houve relação significativa entre as variáveis 

físicas ambientais com as variáveis limnológicas e pedológicas na realização da PCA, 

estas foram excluídas da análise.  

Finalmente, uma análise de correspondência canônica (CCA) foi realizada 

utilizando os componentes principais das variáveis abióticas previamente selecionadas 

(pedológicas: CTC, areia grossa e areia fina;limnológicas: amônia e condutividade 

elétrica) juntamente com a matriz categórica gerada a partir da ocorrência das espécies 

em cada ponto amostrado. Todas as análises foram realizadas utilizando o programa 

estatístico Past 2.17 (Hammer et al. 2001). 
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Resultados 

A análise da flora aquática evidenciou a ocorrência de 18 espécies distribuídas 

em 11 famílias (Tabela 2) com predominância de Cyperaceae (6 spp.), Nymphaeaceae 

(2 spp.) e Poaceae (2 spp.). As demais famílias foram representadas por um táxon 

apenas. 

A forma de crescimento mais comum foi a emergente, presente em 50% das 

espécies (Tabela 2). Três espécies (16.7%) apresentaram a forma emergente com folhas 

flutuantes, duas pertencentes ao gênero Nymphaea e uma a Nymphoides.  

A análise de correspondência entre os traços biológicos das espécies resultou na 

formação de dois grupos funcionais (Fig. 2). A análise explicou 43.1% da variação dos 

dados biológicos, sendo o eixo 1: 23.2%, o eixo 2: 19.9%. As espécies Nymphaea 

rudgeana G. Mey, N. amazonum Mart. & Zucc., Nymphoides indica (L.) Kuntze e U. 

foliosa L. integraram o grupo funcional 1, elas apresentaram  os atributos do índice 

morfológico valores entre 40 - 100 cm e do tamanho da planta valores entre 30 - 100 

cm. As espécies Montrichardia arborescens (L.) Schott, Borreria verticillata (L.) G. 

Mey, Cyperus aggregatus (Willd.) Endl., C. articulatus L., Eleocharis maculosa (Vahl) 

Roem, Fuirena robusta Kunth, Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell., Paspalum 

distichum L., Paspalidium geminatum (Forssk.) Stapf., Kyllinga vaginata Lam. e 

Hydrolea spinosa L. formaram o grupo funcional 2, são espécies de hidrófitas 

emergentes e as helófitas que se reproduzem por meio de sementes e por propagação 

vegetativa, apresentaram o traço funcional “tamanho” maior que 100 cm.  

 

Tabela 2. Listagem das espécies aquáticas amostradas, respectivos acrônimos e formas 

de crescimento. 

Família/Espécie Acrônimos Forma de Crescimento 

Araceae 

Montrichardia arborescens (L.) Schott 

 

Marb 

 

Helófita 

Cyperaceae 

Eleocharis equisetoides (Elliott.) Torr. 

 

Eequ 

 

Hidrófita Emergente 

Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. Cagg Hidrófita Emergente 

Eleocharis maculosa (Vahl) Roem. Emac Hidrófita Emergente 

Fuirena robusta Kunth Frob Hidrófita Emergente 

Cyperus articulatus L. Cart Hidrófita Emergente 

Kyllinga vaginata Lam. Kvag Hidrófita Emergente 

Hydroleaceae 

Hydrolea spinosa L. 

 

Hspi 

 

Hidrófita Emergente 
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Lentibulariaceae 

Utricularia foliosa L. 

 

Ufol 

Hidrófita submersa 

livre natante 

Menyanthaceae 

Nymphoides indica (L.) Kuntze 

 

Nind 

 

Hidrófita emergente 

com folhas flutuantes 

Nymphaeaceae 

Nymphaea rudgeana G. Mey. 

 

Nrud 

 

Hidrófita emergente 

com folhas flutuantes 

Nymphaea amazonum Mart. & Zucc. Nama Hidrófita emergente 

com folhas flutuantes 

Onagraceae 

Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell. 

 

Lhys Hidrófita Emergente 

Plantaginaceae 

Bacopa monnieri (L.) Pennell 

 

Bmom 

 

Helófita 

Poaceae 

Paspalum distichum L. 

 

Pdis 

 

Hidrófita Emergente 

Paspalidium geminatum (Forssk.) Stapf. Pgem Hidrófita Emergente 

Rubiaceae 

Borreria verticillata (L.) G. Mey. 

 

Bver 

 

Helófita 

Salviniaceae 

Salvinia auriculata Aubl. 

 

Saur 

 

Hidrófitas emergentes 

flutuante-livres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Análise de correspondência realizada com os atributos funcionais das 

espécies de plantas aquáticas Montrichardia arborescens (Marb), Eleocharis 

equisetoides (Eequ), Cyperus aggregatus (Cagg), Eleocharis interstincta (Eint), 

Fuirena robusta (Frob), Cyperus articulatus (Cart), Kyllinga vaginata (Kvag), 
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Hydrolea spinosa (Hspi), Utricularia foliosa (Ufol), Nymphoides indica (Nind), 

Nymphaea rudgeana (Nrud), Nymphaea amazonum (Nama), Ludwigia hyssopifolia 

(Lhys), Bacopa monnieri (Bmon), Paspalum distichum (Pdis), Paspalidium geminatum 

(Pgem), Borreria verticillata (Bver) e Salvinia auriculata (Saur), para a formação dos 

grupos funcionais. 

 

A PCA realizada com as variáveis limnológicas explicou 99.4% da variação dos 

dados, onde o eixo 1 explicou 88.1% e o eixo 2 explicou 11.3%. A condutividade 

elétrica e a amônia foram as variáveis com a maior variância (Fig. 3). A PCA realizada 

com as variáveis do sedimento explicou 96.7% da variação dos dados, em que o eixo 1 

explicou 91.9% e o eixo 2 explicou 8.8%, evidenciando as variáveis areia grossa, areia 

fina e CTC como sendo os mais variáveis (Fig. 4).  
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Figura 3. Análise de componentes principais realizada com as variáveis limnológicas 1-

amônia, 2- condutividade, 3- pH, 4- nitrato, 5- amônio, 6- oxigênio dissolvido, 7- 

temperatura, 8-turbidez, 9- clorofila e com as variáveis físicas ambientais 10- distância 

da margem e 11- profundidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Análise de componentes principais realizada com as variáveis abióticas do 

sedimento. 

 

Os resultados da CCA entre as variáveis abióticas e bióticas explicaram 66.1% 

da variação dos dados, sendo 42,5% pertencente ao eixo 1 e 23.6% ao eixo 2 (Fig. 5). 

Esta análise evidenciou que L. hyssopifolia está associada a ambientes com substrato 

composto por areia fina (0,231) e com presença de amônia na água (0,439) (Fig. 5).  
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A ocorrência das espécies N. rudgeana e N. amazonum foi influenciada pela 

CTC do sedimento (0,134) e condutividade da água (0,386). As espécies B. verticilata, 

Eleocharis equisetoides (Elliott.) Torr., F. robusta, C. articulatus e Bacopa monnieri 

(L.) Pennell ocorreram em um ambiente que possui substrato composto por areia grossa 

(0.134). Já a ocorrência das espécies M. arborescens, P. geminatum, Hydrolea spinosa 

L., K. vaginata, U. foliosa, N. indica e Eleocharis maculosa (Vahl) Roem não foi 

influenciada por essas variáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Análise de correspondência canônica realizada com os dados de ocorrência 

das espécies Montrichardia arborescens (Marb), Eleocharis equisetoides (Eequ), 

Cyperus aggregatus (Cagg), Eleocharis interstincta (Eint), Fuirena robusta (Frob), 

Cyperus articulatus (Cart), Kyllinga vaginata (Kvag), Hydrolea spinosa (Hspi), 

Utricularia foliosa (Ufol), Nymphoides indica (Nind), Nymphaea rudgeana (Nrud), 

Nymphaea amazonum (Nama), Ludwigia hyssopifolia (Lhys), Bacopa monnieri 

(Bmon), Paspalum distichum (Pdis), Paspalidium geminatum (Pgem), Borreria 

verticillata (Bver) e Salvinia auriculata (Saur) e abióticos gerados com as análises de 

componentes principais 1- areia grossa, 2- capacidade de troca de cátions, 3- areia fina, 

4- amônia e 5- condutividade elétrica. 

 

 

Discussão 

A evidência da formação de 2 grupos funcionais, demonstra que a primeira 

hipótese proposta neste estudo foi corroborada, em que as espécies que compõem a 

comunidade de plantas aquáticas na lagoa costeira de clima tropical possuem um padrão 
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homogêneo de traços funcionais, resultando na formação de poucos grupos. De acordo 

com Monção et al. (2012), os atributos do índice morfológico e do tamanho da planta 

apresentadas pelo grupo 1, estão relacionados a um  estágio mais avançado de sucessão 

ecológica e portanto possuem características similares as quais permitem pertencerem 

ao mesmo grupo funcional. 

As espécies que integraram do grupo 2, possuem características relacionadas a 

adaptação morfológica e fenotípica desses indivíduos a determinado ambiente (Zhang et 

al. 2012), onde a propagação vegetativa é uma resposta a condições adversas como 

períodos de seca prolongados, energia cinética do corpo hidrico, movimentação do 

sedimento, entre outras condições  as quais as plantas aquáticas são submetidas (Grace 

1993). A associação dessas duas formas de reprodução pode garantir o desenvolvimento 

da planta na presente pesquisa, possivelmente as espécies estão submetidas a condições 

adversas, pois foram capazes de produzirem as duas formas de reprodução garantindo 

tamanho maior que 100 cm integrando o mesmo grupo funcional.  

A ocorrência das espécies integrantes do grupo 1, foi influenciada pelas 

condições abióticas distintas, variando no ambiente entre uma maior capacidade de 

troca iônica do substrato e a ausência de amônia na água e do substrato composto por 

areia fina e grossa, como demonstrado na análise de correspondência canônica. A 

variação na ocorrência de espécies morfologicamente similares, pertencentes ao mesmo 

grupo funcional pode está relacionada apouca influência exercida pelos filtros 

ambientais sobre as espécies (Willby et al. 2000; McElarney e Rippey 2009) refutando 

assim a segunda hipótese sugerida nesse estudo que seria: as variáveis abióticas 

limnológicas e pedológicas atuam como filtro que selecionam os traços funcionais e 

interferem na distribuição das espécies que ocorrem na lagoa. Segundo Tabosa et al. 

(2012), estes ambientes alagados do nordeste brasileiro tendem a formar comunidades 

com formas de crescimento complementares permitindo  coexistência, cujos atributos 

funcionais devem estar sendo selecionados sob a influência de filtros bióticos, como 

competição por espaço, e não pelos filtros abióticos. 

As características abióticas predominantes (amônia e condutividade elétrica da 

água, areia fina, areia grossa e capacidade de troca catiônica do sedimento) revelam um 

ambiente de lagoa costeira rico em nutrientes devido a concentração de amônia, sendo 

esta uma das formas naturais de nitrogênio disponível na água, elemento essencial para 

o desenvolvimento da flora aquática e equilíbrio da produtividade primária (Vilches e 

Giorgi 2010). A condutividade elétrica está relacionada à disponibilidade de sais e à 
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caracterização do ambiente quanto à disponibilidade de íons, os quais podem revelar 

influências (talvez por percolação) de ambientes com teor salino elevado que estejam 

próximos, mas que não possuem conectividade direta com o corpo hídrico ou que 

estejam em constante movimentação devido ao solo arenoso não consolidado 

característicos dos campos de dunas móveis (Souza 1988; Moiseenko et al. 2013; Beer e 

Joyce 2013) nesse caso o ambiente marinho, o qual encontra-se a poucos quilômetros da 

lagoa em questão. Quanto à granulometria (areia fina e areia grossa) esses ambientes 

possuem baixos teores de argila por serem formados por neossolos quartzarênicos, e por 

serem constantemente revolvidos pela ação eólica, estando associadas a eles as espécies 

que não possuem limitações quanto à ausência dos nutrientes presentes em um 

sedimento composto por maiores teores de argila adaptadas a tal movimentação (Moss 

et al. 2013, Oyeyiola et al. 2013). O resultado da CTC está diretamente relacionado à 

fertilidade do sedimento, pois indica a capacidade total de retenção de cátions que são 

disponibilizados para absorção das plantas (Shabani e Sayadi 2012).  

Dentre as variáveis, amônia e areia fina influenciaram na ocorrência da espécie 

Ludwigia hyssopifolia, que segundo Bedoya e Madriñán (2014), essas espécies ocorrem 

sob tais condições consideradas adversas a outras plantas aquáticas. Segundo os autores, 

elas possuem adaptações das suas estruturas aéreas (caule e folha) com folhas 

distribuídas estrategicamente ao longo de um eixo no caule, assim como pela presença 

de raízes adventícias pneumatosas, permitindo maior flexibilidade na captação de 

elementos na coluna d´agua favorecendo a sua ocorrência em tais ambientes. 

Estudos realizados em áreas alagadas na Índia e Venezuela apontam as espécies 

Cyperus aggregatus e Paspalum distichum como especialistas em absorver 

macronutrientes do sedimento (Merkl et al. 2005; Bhattacharya et al. 2010; Lambert e 

Davy 2010). Os pesquisadores observaram que essas espécies preferem absorver metais 

pesados do sedimento aos demais macronutrientes como sódio, potássio, magnésio 

(elementos da CTC), possuindo uma grande capacidade de acumula-los em suas 

estruturas subterrâneas, isso pode explicar a relação negativa que as espécies C. 

aggregatus e P. distichum quanto à capacidade de troca catiônica do substrato. Este 

fator pode indicar que na lagoa estudada existe a presença de metais pesados, devido a 

ocorrência de C. aggregatuse P. distichum, para isso é necessário estudos mais 

aprofundados em termos de quantificação dos macronutrientes existentes no ambiente e 

nas espécies. 
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Para as variáveis de troca catiônica e condutividade elétrica, as espécies 

Nymphaea rudgeana e N. amazonum ocorreram devido a sua forma de crescimento ser 

adaptada as condições ambienteis. Essas espécies de plantas aquáticas são enraizadas 

com folhas flutuantes, podendo absorver nutrientes tanto da coluna d’água por meio das 

suas partes aéreas quanto do sedimento através do seu sistema de raiz (Conard 1905; 

Wiersema 1987). Segundo Bornette e Puijalon (2011), o crescimento das espécies do 

gênero Nymphaea está associado pela disponibilidade de nutrientes no sedimento e, se 

houver desequilíbrio na demanda de nutrientes, consequentemente ocorrerá estresse no 

sistema radicular dos indivíduos, proporcionando uma diminuição no desenvolvimento 

da planta, como tamanhos reduzidos. Isto diferiu dos dados da presente pesquisa onde 

as espécies de Nymphaea possuíam altura e área foliar com tamanhos entre 40 - 100 cm 

e maior que 100 cm, revelando que na área estudada, de acordo com Monção et al. 

(2012) esses valores classificaram as plantas como sendo de médio a grande porte. 

Desta forma, o ambiente provavelmente apresenta disponibilidade suficiente de 

nutrientes para o desenvolvimento dessas espécies. 

Já a condutividade elétrica que também influenciou a ocorrência de Nymphaea 

rudgeana e N. amazonum, está diretamente relacionada com a disponibilidade de sais 

no ambiente aquático (Moiseenko et al. 2013). De acordo com Johns et al. (2014) a 

salinidade reduz a capacidade das espécies ocorrerem no ambiente, selecionando as 

espécies funcionalmente adaptadas, nesse caso N. rudgeana e N. amazonum possuem 

características morfofuncionais de índice morfológico e área foliar mais adaptadas do 

que as demais espécies ocorrentes na lagoa.    

Como os ambientes costeiros são predominantemente formados por sedimentos 

arenosos em processos geomorfológicos dinâmicos (Rich e Keller 2012) isto pode 

favorecer a colonização por espécies de ampla distribuição e pioneiras (Rolon e 

Maltchik 2006). Isto explica a ocorrência das espécies Borreria verticilata, Eleocharis 

equisetoides, Fuirena robusta, Cyperus articulatus e Bacopa monnieri ocorreram nos 

locais com substrato composto por areia grossa, característica predominante no local. 

Porém, B. verticilata e B. monnieri são espécies helófitas, bastante variáveis no que diz 

respeito ao hábito. A sua grande tolerância a regiões de ambientes litorâneos e ao 

sucesso da dispersão dos seus propágulos nesses ambientes (Alves et al. 2011) 

favoreceu sua ocorrência a este substrato.  

As demais espécies da família Cyperaceae  (E. equisetoides, F. robusta e C. 

articulatus), que não foram associadas aos fatores abióticos, podem está relacionadas a 
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sua ampla ocorrência neotropical (Gil e Bove 2007). Em Reutemann et al. (2012) 

demonstraram que a ocorrência dessas espécies depende de condições e recursos 

equilibrados em termos intensidade luminosa e disponibilidade de nutrientes presentes 

na água e no sedimento. 

Os grupos funcionais formados a partir dos caracteres bióticos quando foram 

relacionados as variáveis abióticas, mostrou que poucas espécies estavam relacionadas a 

estes fatores, não formando os mesmos grupos. Isso pode ter influência do efeito 

biótico, temporal, da dispersão no ambiente ou de estocasticidade, permitindo a 

formação de uma comunidade altamente variável na sua distribuição no ambiente, 

mesmo as espécies sendo semelhante na composição dos seus caracteres funcionais. 

Uma vez que os filtros abióticos foram relacionados a distribuição de poucas espécies, 

propõe-se que a seleção dos traços funcionais está relacionada a fatores bióticos como a 

coexistência no ambiente estudado. 
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3 Considerações finais 

 

Os grupos funcionais formados a partir dos caracteres bióticos quando foram 

relacionados as variáveis abióticas, mostrou que poucas espécies estavam relacionadas a 

estes fatores, não formando os mesmos grupos. Isso pode ter influência do efeito 

biótico, temporal, da dispersão no ambiente ou de estocasticidade, permitindo a 

formação de uma comunidade altamente variável na sua distribuição no ambiente, 

mesmo as espécies sendo semelhante na composição dos seus caracteres funcionais. 

Uma vez que os filtros abióticos foram relacionados a distribuição de poucas espécies, 

propõe-se que a seleção dos traços funcionais está relacionada a fatores bióticos como a 

coexistência no ambiente estudado. 

 

4 Perspectivas futuras 

 

Propõe-se que estudos futuros sejam realizados com maiores detalhes em relação à 

filoginia dos traços funcionais de plantas aquáticas, considerando fatores de 

coexistência que podem estar atuando na seleção dos grupos funcionais. 
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