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Introdução

As macrófitas aquáticas foram durante muitos anos 
consideradas pouco importante para o metabolismo dos 
ecossistemas aquáticos, tendo sido uma das mais 
negligenciada no âmbito das pesquisas limnológicas 
[1].  As comunidades de zooplâncton, o fitoplâncton e 
o benton eram consideradas como sendo mais 
importantes dentro da dinâmica dos ecossistemas 
lacustres [1]. Graças ao avanço das pesquisas 
relacionadas a esses ambientes pôde-se entender a 
grande importância e influência que esses vegetais 
possuem no funcionamento dos ambientes aquáticos e 
manutenção do equilíbrio ecológico, exercendo 
influência em todos os níveis de organização trófica 
[2].  Por isso, a necessidade que existe de se conhecer 
as plantas aquáticas vai desde sua importância 
econômica, importância na conservação da natureza, 
até os problemas que podem causar com seu 
crescimento excessivo [3]. Sua alta produtividade é um 
dos principais motivos para o grande número de nichos 
ecológicos e a grande diversidade de espécies animais 
encontradas nas regiões litorâneas, constituindo-se, 
dessa maneira, num dos compartimentos mais 
complexos dos ecossistemas aquáticos continentais [4 e 
5].

No entanto, apesar de sua relevante importância, os 
estudos referentes a esses vegetais ainda são escassos, 
estando os principais estudos concentrados 
principalmente em Minas Gerais, Pantanal e Rio 
Grande do Sul [6].  No estado de Pernambuco são 
poucas as informações sobre a presença desses vegetais 
e sua influência dentro dos ecossistemas aquáticos é 
ainda menor. Essas informações são importantes não 
apenas para analisar a biodiversidade da flora aquática, 
mas para o manejo e conservação dos recursos 
hídricos, além de servir como bases para outros estudos 
limnológicos e ecológicos.

Diante do exposto e considerando que a ocorrência 
de plantas aquáticas em reservatórios brasileiros tem 
merecido destaque nos últimos anos, esse estudo tem 
como objetivo principal identificar e classificar 
sistematicamente as macrófitas aquáticas presentes em 

oito reservatórios do estado de Pernambuco.

Material e métodos

A. Área de Estudo

Essa pesquisa está sendo realizada em oito reservatórios 
de água, situados no estado de Pernambuco e inseridos 
dentro das três regiões fitogeográficas do estado: Zona da 
Mata/Litoral, Agreste e Sertão (Tabela 1). 

B. Coleta e Processamento do Material

As macrófitas aquáticas foram coletadas em dois 
períodos do ano – seco e chuvoso. Foram realizadas coletas 
de todos os indivíduos encontrados floridos, tanto os que se 
encontravam nas margens dos reservatórios, quanto os que 
estavam dentro da água. Essas coletas foram feitas em uma 
área de 50 metros ao longo da margem e até no máximo 10 
m da margem para dentro da água. Além disso, foram 
coletados também os indivíduos presentes próximos à 
região de coleta, possibilitando uma maior precisão dos 
dados e analise da biodiversidade local.

Após a coleta, as plantas foram transportadas para o 
Laboratório de Floristica e Ecossistemas Costeiros –
LAFLEC, localizado na Universidade Federal Rural de 
Pernambuco-UFRPE, onde foram processadas (prensadas e 
colocadas em estufa) e posteriormente identificadas. Para a 
identificação das espécies, além de consulta à literatura 
específica utilizaram-se comparações com as coleções de 
herbários.

O sistema de classificação adotado para as fanerógamas 
é o sistema de Cronquist [7] e para as pteridófitas, o de 
Tryon & Tryon [8].

Para a identificação dos tipos de formas biológicas das 
macrófitas coletadas foi utilizada a classificação de Irgang 
et al [9], que compreende sete divisões: Flutuantes livres 
(FL), Flutuantes fixas (FF), Submersas fixas (SF), 
Submersas livres (SL), Emergentes (E), Anfíbias (A) e 
Epífitas (EP).
Resultados e Discussão

A. Espécies encontradas nos reservatórios 

Nesse estudo foram levantadas 26 famílias, 49 gêneros e 



64 espécies. Dos táxons identificados a família com 
maior número de espécies foi Cyperaceae (com oito 
espécies), seguida de Asteraceae (7), Fabaceae (6), 
Onagraceae (4), Poaceae (4), Boraginaceae (3), 
Convolvulaceae (3), Polygonaceae (3), Verbenaceae 
(3), Araceae (2), Amaranthaceae (2), Boraginaceae (2), 
Euphorbiaceae (2), Lythraceae (2), Malvaceae (2), 
Rubiaceae (2) e Sterculiaceae (2). As demais famílias 
apresentaram apenas uma espécie: Apiaceae, 
Capparaceae, Characeae, Lentibulariaceae, 
Melastomataceae, Menyanthaceae, Pontederiaceae, 
Salviniaceae, Sapindaceae e Scrophulariaceae (Figura 
1).

Ao analisar cada reservatório separadamente, pode-
se verificar que a riqueza de espécies foi variável: 
Jucazinho, Arcoverde e Duas Unas, exibiram maior 
número de espécies encontradas (20, 18 e 18 espécies, 
respectivamente), seguido de Tapacurá (17), Botafogo 
(17), Mundaú (10), Utinga (2) e Bita (3). 

As espécies com ampla distribuição, ou seja, 
presentes em pelo menos três dos reservatórios foram: 
Ipomoea asarifolia, Ludwigia decurrens, Polygonum 
ferrugineum, Heliotropium angiospermum, Eicchornia 
crassipes e Cyperus odaratus. Chamando atenção para 
espécie Eicchornia crassipes nos reservatórios de 
Tapacurá, Arcoverde, Jucazinho e Duas Unas, onde 
neste último encontra-se em menor número de 
indivíduos, porém nos três primeiros formam grandes 
bancos de macrófitas (principalmente no período 
chuvoso). 

Durante as coletas realizadas no período seco e 
chuvoso foi possível observar que nos ambientes 
estudados houve uma forte alteração em sua 
fisionomia, no que diz respeito ao número de 
indivíduos e diversidade de espécies encontradas. 
Muitas espécies desapareceram completamente no 
período de estiagem (entre elas Pistia stratiotes, 
Salvinia auriculata, Ipomoea sp., Utricularia sp.,
Polygonum sp.), ou reduziram drasticamente em 
número. As famílias Poaceae e Cyperaceae foram 
encontradas em ambos os períodos, dominando alguns 
reservatórios no período seco, com em Botafogo, 
Arcoverde, Mundaú, Utinga e Duas Unas.

B.Macrófitas e Formas de vida:

Das formas biológicas destacam-se os grupos das 
anfíbias, as quais se mostraram mais representativas em 
relação ao número de número de famílias, gêneros e 
espécies (Figura 2).  Dentro desse grupo, as espécies 
Ipomoea asarifolia, Ipomoea horrida, Aeschynomene 
evenia, Ludwigia decurrens, Ludwigia helminthorrhiza
e Ludwigia leptocarpa comportam-se tanto como 
anfíbia quanto como emergente. Essa plasticidade é 
normal, visto que a forma biológica das plantas 
aquáticas está diretamente relacionada com a superfície 
de água. Dessa forma, uma espécie pode apresentar 
mais de uma forma biológica, dependendo do nível de 
água em que ela esteja submetida ou em que período do 
ano – seco ou chuvoso [3].

Em nenhum dos reservatórios foram coletadas plantas 
com as formas de vida submersa fixa, submersa livre ou 
epífita (Figura 2). 
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Tabela 1: Localização geográfica dos reservatórios a serem estudados.

Reservatórios Latitude Longitude Município Regiões Fitogeográficas

Bita 8°23’56”S 35°03’50”W Ipojuca Zona da Mata
Utinga 8°23’56”S 35°03’50”W Ipojuca Zona da Mata
Duas Unas 8°05’31”S 35°02’19”W Jaboatão dos Guararapes Zona da Mata
Botafogo 7°53’02”S 35°03”32”W Igarassu Zona da Mata
Tapacurá 8°02’14”S 35°09’46”W São Lourenço da Mata Zona da Mata
Jucazinho 7°58’02”S 35°44’33”W Surubim/ Cumarú Agreste
Mundaú 8°57’17”S 36°29’55”W Garanhuns Agreste
Arcoverde 8°33’33”S 36°59’07”W Arcoverde Sertão

Figura 1. Riqueza de espécies por famílias botânicas de oito reservatórios do estado de Pernambuco, Brasil.

Figura 2. Número de espécies por formas de vida dentro de oito reservatórios do estado de Pernambuco.
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