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Introdução

Banhados são ecossistemas prioritários para a conservação devido a alta
biodiversidade que contem e pelos benefícios à sociedade (recarga de aqüíferos, purificação
da água, controle de inundações) (Maltchik e Rolon 2006). A alta produtividade destes
ambientes está relacionada principalmente à presença de macrófitas aquáticas e suas
interações com o meio físico e biótico. No Sul do Brasil, os banhados estão associados
principalmente às lagoas costeiras, apresentando grande variedade de comunidades
macrofíticas que variam com o regime hidrológico, morfometria e as características físicas de
cada sistema (Schwarzbold e Schäfer 1984).

A Lagoa Caiubá faz parte do Sistema Hidrológico do Taim (Fig.1A), possui
comprimento aproximado de 8,3 Km e largura de 1,2 Km, é a base de sustentação da produção
agrícola de extensas áreas de arroz irrigado, pecuária e pesca artesanal, necessitando de
estudos voltados a sua descrição e conservação. As macrófitas por serem organismos com
baixa mobilidade, não escapam facilmente das pressões de estresse e distúrbio que
influenciam seu habitat, mostrando ser um efetivo bioindicador nesses ambientes (Murphy
2000). Dessa forma, o objetivo deste trabalho é descrever a estrutura da comunidade de
macrófitas aquáticas em um banhado durante o inverno (águas altas) e verão (águas baixas).
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Metodologia

As amostragens foram feitas em dois períodos (águas baixas e altas). Foram
demarcados 3 transectos de 30m, paralelos entre si, distantes 75m, orientados
perpendicularmente a margem da lagoa (Fig.1B). As unidades amostrais se constituíram de
parcelas de 1m2 distribuídas de maneira sistemática e alternada, distantes 2m cada, ao longo
dos transectos. Em cada parcela realizou-se um levantamento das espécies, a determinação
da profundidade da coluna d’agua e a estimativa visual de cobertura vegetal segundo Domin-
Krajina (Mueller-Dombois e Ellenberg 1974).

Resultados e Discussão

Foram registradas 36 espécies distribuídas em 30 gêneros e 20 famílias. Não houve
diferenças significativas (p<0,05) entre a riqueza total do banhado nos dois períodos
amostrados. O transecto 2 apresentou significativamente maior riqueza (Fig. 2). Segundo
Maltchik e Medeiros (2001) o aumento da variabilidade espacial depois de eventos de
inundação facilita à coexistência e evita a dominância de espécies. Neste estudo os índices de
diversidade de Shannon e homegeneidade de Pielou aumentaram no período de cheia (Fig.3).
Em relação à tolerância das espécies a variação do nível d’água, aproximadamente 40%
mostraram-se resistentes (p<0,05). Segundo MacArthur (1955) a estabilidade funcional em
ecossistemas é facilitada pela diversidade.



Conclusão

A comunidade de macrófitas aquáticas mostrou resistência à variação do nível d’água e
a estabilidade foi relacionada com a diversidade. Os resultados indicam a importância do
regime hidrológico para a estabilidade e composição das macrófitas em banhados do Sul do
Brasil.
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