
MACRÓFITAS AQUÁTICAS DE LAGOAS PERMANENTES NO PERÍODO DE
SECA NA FAZENDA NHUMIRIM, PANTANAL DA NHECOLÂNDIA – MS.

Rozângela Batista Rodrigues¹, Milena Delatorre Nunes², Geraldo Alves Damasceno
Junior³

¹,³Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal, ²Programa de Pós-Graduação em
Ecologia e Conservação, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande-
MS, Brasil. rozangelabio@gmail.com

O Pantanal é uma das mais extensas planícies de inundação do mundo, com flora rica e
diversificada e fauna abundante que combinado com um sistema hidrológico complexo,
forma vários subsistemas aquáticos. A fazenda Nhumirim com área de 4390,6 ha está
localizada na sub-região da Nhecolândia, que corresponde a 19,48% da área total do
Pantanal, no município de Corumbá, Mato Grosso do Sul (18o59'S e 56o39'W).  O
clima tropical de altitude, megatérmico apresenta temperatura média do mês mais frio
superior a 18,0ºC, com inverno seco e chuvas no verão, com temperatura média anual
cerca de 31,6ºC. Este estudo visa apresentar uma lista preliminar das espécies de
macrófitas aquáticas das lagoas permanentes, fazendo parte de uma avaliação sobre a
estrutura da vegetação aquática. As coletas foram efetuadas no período de 24/Nov a
12/Dez/2008, abrangendo somente o período de seca. A amostragem foi realizada com
auxílio de transectos a cada de 15 metros, de forma paralela, atravessando toda a lagoa.
Em cada transecto, foi lançada uma parcela de madeira com 1m² a cada 2 metros. Para
cada uma das parcelas lançadas foi amostrada as espécies existentes. Todo o material
obtido foi herborizado e identificado com auxilio de especialistas, literaturas existentes
e por comparações com exemplares congêneres depositados no Herbário CGMS da
UFMS. Obteve-se 41 espécies, distribuídas em 30 gêneros e 22 famílias. Dentre essas
famílias destacam-se as seguintes, com os seus respectivos números de espécies:
Cyperaceae (oito); Poaceae (cinco); Pontederiaceae, Onagraceae e Fabaceae (três);
Lemnaceae e Poligonaceae (dois). As outras quinze famílias apresentaram apenas uma
espécie. Estudos realizados anteriormente, em apenas uma lagoa desta região, sendo em
épocas distintas, uma seca (Dez/1993) e outra cheia (Abr/1996), foram encontrados 18
espécies no período de seca e 38 na cheia. Considerando-se que o presente estudo foi
realizado no fim da estação seca, estas 41 espécies de macrófitas aquáticas evidenciam
uma riqueza de espécies elevada, especialmente por se tratar de ambiente sujeito a
inundação e seca periódica.
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