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Gradientes  na  concentração  de  oxigênio  dissolvido  na  água  podem  influenciar  a
diversidade  das  formas  biológicas  das  macrófitas  aquáticas  (flutuante  fixa  ou  livre,
submersa  fixa  ou  livre)  e,  consequentemente,  formar  grupos  funcionais  com  exigências
ecológicas  específica.  Nesse  sentido,  o  presente  estudo  teve  como  objetivos  testar
correlações  entre  o  gradiente  de  oxigênio  dissolvido  e  as  formas  biológicas  (traços
funcionais)  das  macrófitas  aquáticas  em  três  reservatórios  do  estado  de  Pernambuco  e,
consequentemente,  identificar  a  formação  de  possíveis  grupos  funcionais  nesses
ecossistemas. O estudo contemplou os reservatórios de Tapacurá, Cursai e Carpina, todos
localizados na bacia do rio Capibaribe. As amostras biológicas (estudo florístico) e dados
hidrológicos (oxigênio) foram coletados em junho e dezembro de 2009. Foram calculados
dois índices de correlação entre o gradiente de oxigênio dissolvido e os traços funcionais:
TCAP (que estabelece grupos funcionais com exigências ecológicas semelhantes); e TDAP
(que  identifica  grupos  funcionais  com  exigências  ecológicas  distintas).  Os  índices  de
correlação citados foram calculados através do pacote estatístico SINCSA, versão 2.6.1. A
análise  do  índice  de  correlação  TCAP  (p=0,78  /  r=0,17)  constatou  que  o  gradiente  de
oxigênio dissolvido não foi significativo para a convergência de espécies com exigências
ecológicas semelhantes, como por exemplo, flutuantes (fixas e livres) ou submersas (fixas
e livres).  Entretanto,  o  índice  TDAP (p= 0,01/  r=  0,76)  apontou  o  gradiente  de  oxigênio
dissolvido como formador de dois grupos funcionais: 1º espécies de hábito submerso livre;
e  2º  espécies  de  hábito  flutuante  livre.  Frente  aos  dados  florísticos  e  hidrológicos  do
presente  estudo,  pôde-se  observar  que  as  espécies  de  hábito  submerso  livre  ocorreram
estritamente em Cursai, cuja média da concentração de oxigênio foi a mais baixa do estudo
(4,3 mg/L-1).  Já  as  espécies  de  hábito  flutuante  livre  ocorreram,  predominantemente,  nos
reservatórios de cuja média na concentração de oxigênio dissolvido foi elevada (Carpina -
8,6 mg/L-1; Tapacurá - 6,7 mg/L-1).
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