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INTRODUÇÃO
A planície costeira do RS é representada por muitos sistemas lacustre (VIEIRA, 1983),

entre ele, os lagos rasos. Estes ambientes são caracterizados pela sua diversidade física e
pela sua produtividade biológica, sendo também reconhecida a sua fragilidade às agressões
antrópicas. Além disso, podem apresentar grande variação espacial e temporal das suas
características físicas e químicas (PETRUCIO & FURTADO, 1998).

A lagoa Caiubá está localizada no município de Rio Grande/RS, estando situada na
planície costeira do RS (Fig. 1). É considerada um ambiente raso e as principais formas de
ocupação do seu entorno são a pecuária e a orizicultura, sendo ambas as atividades
consideradas fontes difusas de poluição.

Devido à importância sócio-econômica e ambiental que esta lagoa representa, e que
não existem dados sobre este ecossistema, o objetivo do trabalho foi realizar um levantamento
das suas características limnológicas e do seu estado trófico.

METODOLOGIA
Foram feitas duas amostragens no verão de 2009/2010, período em que a lagoa se

encontrava cheia e os orizicultores utilizam água para irrigação. As coletas foram feitas em
nove pontos ao longo da lagoa (Fig. 1). Em cada ponto foi realizado um levantamento das
variáveis físicas, químicas e biológicas, e determinado o estado trófico através do índice de
estado trófico (IET) de CARLSON (1977), utilizado os limites estabelecidos por KRATZER &
BREZONICK (1981). Para avaliar as diferenças entre os pontos foi realizado ANOVA one-way
utilizando o teste de Tukey, com significância p<0,05.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 2 apresenta os resultados das variáveis limnológicas e do estado trófico.

Algumas variáveis apresentaram diferenças num gradiente espacial no sentido norte-sul da
lagoa Caiubá. Do ponto P4 ao P9, a turbidez foi maior do que nos primeiros pontos (p<0,01).
Isso sugere que o processo de lixiviação pode estar contribuindo com resíduos para a lagoa,
visto que a sua parte sul apresenta uma maior área de influência das margens. Os pontos P7,
P8 e P9 apresentaram menor concentração de clorofila-a (p<0,05) e menor DBO (p<0,03)
quando comparado aos demais pontos, sugerindo uma diluição da matéria orgânica na sua
parte sul, que apresenta uma área e profundidade maior. Lagos rasos com diferenças
espaciais de seus parâmetros ambientais geralmente está relacionado às atividades antrópicas
em seu entorno (PETRUCIO & FURTADO, 1998; LEITE & FONSECA, 2002).

O IET mostrou que a parte norte da lagoa se encontra mais eutrofizada, sendo
classificada de hipereutrófica a eutrófica, melhorando na sua parte sul, ficando entre
mesotrófica a oligotrófica.

CONCLUSÃO
A lagoa Caiubá apresenta uma variação espacial horizontal de suas características

limnológicas e estado trófico, sendo mais degrada na sua parte norte. Provavelmente, devido
às atividades agropecuárias do seu entorno e da sua morfologia. Entretanto é preciso
aprofundar os estudos visando conhecer a variação anual dos dados limnológicos.
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