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INTRODUÇÃO

As precipitações e os ventos são os elementos ecodinâmicos do clima mais
importantes, que fazem com que épocas secas e de cheias modifiquem a estrutura da
paisagem, e isso, pode influenciar as assembléias de aves que as utilizam (Gomes et al.,
1987).

O Estado do Rio Grande do Sul possui um sistema único de água doce. A
planície costeira do Estado caracteriza-se pela seqüência de lagoas paralelas ao oceano
Atlântico, em uma faixa de aproximadamente 640 km de extensão e 370 km² de
superfície. Este sistema é basicamente compreendido por lagunas, lagoas costeiras de
água doce e grandes lagoas interiores, apresentando canais e banhados de água doce que
atuam como intercomunicadores. Este complexo sistema hídrico é peculiar, devido as
suas características geomorfológicas, hidrológicas, climáticas e ecológicas. Além disso,
a associação entre as variáveis físicas como a sua hidrodinâmica e morfologia com as
comunidades biológicas ainda é pouco conhecida.

O Rio Grande do Sul totaliza 620 espécies de aves (Benke 2001), 24,2% de
todas as espécies de aves aquáticas conhecidas atualmente para o Brasil e 14% das
espécies aquáticas do mundo. Um aspecto que contribui para a diversidade é a
localização geográfica do Estado, cujo território coincide com importantes rotas, tanto
para aves migrantes do sul como do norte (Olrog 1968, Sick 1983, Antas 1994, Belton
1994). A relação das aves aquáticas com o estado trófico dos ecossistemas límnicos
ainda é pouco estudada.

As aves selecionam seus hábitats baseadas num conjunto de características e
numa variedade de escalas espaciais (Pearson 1993, Freemark et al. 1995, Saab 1999,
Weller 1999). Por estas razões, as aves optam por áreas em escala de paisagem mais do
que outros grupos de organismos de áreas úmidas, como plantas, peixes, anfíbios e
invertebrados (Whited et al. 2000), porém, apesar disso, no Brasil não existem estudos
sobre assembléias de aves em escala de paisagem (Guadagnin et al. 2005).

Este estudo teve como objetivo avaliar a influência da ecodinâmica de uma
lagoa costeira na composição de aves aquáticas.

METODOLOGIA

O estudo foi realizado na Lagoa Nicola, localizada na Estação Ecológica do
Taim (ESEC Taim), região costeira do Rio Grande do Sul. A lagoa possui variação
hidrológica muito grande (secas e cheias determinadas pela época do ano). O Sistema
Hidrológico do Taim (SHT) está localizado entre o Oceano Atlântico e a Lagoa Mirim,
sul do Estado do Rio Grande do Sul, Município de Santa Vitória do Palmar e de Rio
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Grande, ficando entre as coordenadas 3220' e 3300' S e 5220' e 5245'. Este Sistema
tem uma área de 2254 km², incluindo a ESEC Taim (Figura 1).

Os registros ornitológicos ocorreram de fevereiro a agosto de 2009, com pontos
de contagem de 10 minutos na orla da lagoa com 14 réplicas temporais. As variáveis
nível da água obtida através de régua graduada, temperatura (°C) e vento (velocidade e
direção) identificaram os padrões que determinam a distribuição da avifauna. As
análises estatísticas utilizadas foram regressões simples (r²) (SYSTAT 11) e CCA
(PCORD 4).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A variação no nível da lagoa provocado pelas chuvas e ventos tem relação com
importantes modificações na composição de aves aquáticas. Não houve relação da
abundância (p = 0.49) e riqueza de aves (p = 0.25) com o nível da água, vento e com a
temperatura (p = 0.89; p = 0.29 respectivamente). Quanto a composição, verificou-se
alguns padrões explicados pela temperatura e nível da água da lagoa (40% - eixo 1 +
eixo 2 - CCA) (Figura 2).

Foram registradas 13.296 aves durante o estudo. Houve maior quantidade de
aves da ordem Gruiformes com o aumento do nível da água (principalmente Fulica
spp.), espécies dependentes de água durante todo ano. Charadriiformes aumentaram
com a temperatura. Isso ocorreu devido a presença de grandes bandos de migrantes
neárticos no verão, principalmente Calidris fuscicollis que se alimentam de
invertebrados em substratos com níveis baixos de água (lamacentos), se beneficiando
com as épocas mais secas. Os valores mais elevados de nutrientes são encontrados na
estiagem, por causa do efeito da concentração devido à desconexão de banhados, canais
e lagoas, à diminuição do nível de água, ao aumento da evaporação e à decomposição
das macrófitas aquáticas (Abdo e Silva, 2001).

Quando o nível da água diminuiu, mas não secou, aumentou o número de
Anseriformes. Isto pode ter relação com a maior disponibilidade de alimento, pois
pequenos organismos ficam mais expostos, numa profundidade em que facilita sua
captura, se adequando á morfologia deste grupo (comprimento de pescoço).
Os deslocamentos das aves entre áreas úmidas são reflexos das flutuações na
disponibilidade de recursos, típicos destes ambientes. A oferta de alimentos está
condicionada às mudanças na cobertura vegetal e na disponibilidade de água e ambas,
por sua vez, são conseqüências das variações do ciclo hidrológico (Raitt e Pimm 1976,
Bolduc e Afton 2004). Assim as aves aquáticas podem influenciar este ecossistema,
pois algumas espécies modificam seu ambiente afetando diretamente todo o resto da
comunidade.

Os Anseriformes podem causar uma redução importante na cobertura de plantas
emergentes, afetando também o balanço entre reprodução sexuada e assexuada nas
mesmas. Altas concentrações de aves em áreas de descanso pode representar uma
importação massiva de nutrientes que pode produzir uma eutrofização no ambiente.
Algumas aves alteram o meio ao se alimentar, pois pisoteiam o substrato modificando a
turbidez e distribuição de nutrientes, reduzindo a cobertura de plantas submersas. Águas
claras dominadas por macrófitas submersas tornam-se túrbidas e dominadas por
fitoplâncton.

Portanto, as aves promovem mudanças limnológicas assim como respondem a
elas.



Figura 2. Ordenação dos grupos de aves em função da variação hidrológica e climática.
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