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INTRODUÇÃO

Na Planície Costeira do Rio Grande do Sul, devido ao seu baixo relevo,
associado à reduzida profundidade dos corpos d’água, são comuns densos e
diversificados estantes de macrófitas aquáticas em suas regiões litorâneas (Albertoni et
al. 2005). A alta produtividade destes ambientes está relacionada principalmente à
presença destas plantas e suas interações com o meio físico e biótico.

Esses vegetais, por representarem uma comunidade a qual durante sua evolução
retornou do ambiente terrestre para o aquático, apresentam um conjunto de adaptações
que as permite uma grande amplitude ecológica (Esteves 1998). Estas respostas são
consideradas como estratégias ecológicas adaptativas e variam conforme os gradientes
ambientais, como por exemplo, flutuações do regime hídrico.

A lagoa Caiubá faz parte do Sistema Hidrológico do Taim (Fig. 1). A principal
forma de ocupação de seu entorno é a cultura do arroz, exigindo uma lâmina
permanente de água sobre o plantio por aproximadamente 90 dias com uma demanda
elevada (2 L.s-1.ha-1). Essa prática modifica as características físico-químicas da água,
comprometendo sua qualidade, bem como de todas as comunidades ali presentes (Motta
Marques et al. 2002). Sendo assim, o objetivo do trabalho é caracterizar a comunidade
de macrófitas aquáticas da Lagoa Caiubá em relação à qualidade da água e do
sedimento.

Figura 1 – Localização da área de estudo. Fonte: (Goggle Earth).

METODOLOGIA

Será amostrado um total de 11 pontos de coleta, os quais serão definidos em
relação ao uso preponderante do solo: três pontos nos locais mais impactados próximos
às áreas de produção de arroz; cinco pontos na região limnética da lagoa, no sentido



norte-sul e três pontos nas zonas menos impactadas pela atividade orizícola. As
amostragens serão a cada dois meses com duração aproximada de 05 dias cada uma.

Serão demarcados, em cada um dos pontos amostrais, 2 transectos, paralelos
entre si, orientados perpendicularmente a margem do lago. Será estimada a
profundidade, distância da margem e estimativa visual de cobertura das macrófitas,
dentro da área delimitada por um quadrado de 0,5 m X 0,5 m. A estimativa visual de
cobertura será realizada baseada na escala de Domin-Krajina. As espécies serão
identificadas, fotografadas e coletadas para herborização. A denominação “macrófitas
aquáticas” e a classificação do biótopo de ocorrência seguem Irgang & Gastal Jr.
(1996).

Para cada espécie encontrada serão estimados os seguintes parâmetros:
Frequência absoluta (FA), Frequência relativa (FR), Cobertura relativa (CR), Cobertura
média (CM) e Importância relativa (IR).

Serão determinados in situ as seguintes variáveis limnológicas: Temperatura,
Turbidez, Oxigênio dissolvido, pH, Condutividade e Transparência por Disco de
Secchi. Amostras de água serão coletadas para a determinação em laboratório da
Alcalinidade total, Material em suspensão, Clorofila-a, Nitrogênio e Fósforo total.
Também serão coletadas amostras de sedimento para a análise de conteúdo de matéria
orgânica, Nitrogênio e Fósforo total.

Para evidenciar as possíveis diferenças entre os pontos de amostragem da lagoa
Caiubá, tanto para as características da água e do sedimento como para as assembléias
de macrófitas aquáticas, será realizado o teste ANOVA, seguido de teste de Turkey.

A influência das variáveis ambientais na composição das espécies de macrófitas
aquáticas será analisada por meio da Análise de Correspondência Canônica (CCA) e
para identificar as possíveis espécies indicadoras será utilizado o método TWISPAN
(“Two Way Indicator Species Analysis”).
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