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Áreas úmidas são ecossistemas altamente produtivos, propiciando o estabelecimento para
uma  alta  diversidade  de  espécies,  entre  as  quais  macrófitas  e  aves  aquáticas.  As  aves
desempenham  um  papel  fundamental  nestes  ecossistemas,  tendo  influência  direta  na
biomassa de diversos organismos como macroinvertebrados, peixes e macrófitas aquáticas.
As  macrófitas  são  essenciais  na  ciclagem  e  estoque  de  nutrientes,  contribuindo  para  a
manutenção  das  áreas  úmidas.  Macrófitas  e  aves  aquáticas  vivem  mutuamente  nestes
ecossistemas:  enquanto  as  aves  buscam  abrigo,  alimento  e  locais  para  nidificação  nas
macrófitas,  estas  têm,  nas  aves,  importantes  agentes  dispersores  de  suas  sementes.  O
objetivo deste estudo foi verificar a relação entre a riqueza e a composição de macrófitas e
de  aves  aquáticas  em  38  áreas  úmidas  no  litoral  do  Rio  Grande  do  Sul,  Brasil.  A
amostragem  das  aves  foi  realizada  durante  12  meses.  A  riqueza  de  macrófitas  foi
mensurada através de amostragens diretas, em uma única ocasião. Registramos um total de
67  espécies  de  aves  e  103  espécies  de  macrófitas.  As  aves  mais  freqüentes  foram
Amazoneta brasiliensis, Ardea alba, Jacana jacana, Phimosus infuscatus e Plegadis chihi,
sendo que a área com maior riqueza de aves apresentou 51 espécies e a menor, apresentou
cinco  espécies.  As  macrófitas  mais  freqüentes  foram  Luziola  peruviana,  Nynphoides
indica,  Ludiwigia  peploides,  Salvinia  herzogii  e  Myriophylum  aquaticum,  sendo  que  a
maior  riqueza  foi  de  53  e  a  menor,  uma  espécie.  A  riqueza  de  aves  e  macrófitas  estão
significativamente  relacionadas  (r2=0,53;  p<0,01).  A  composição  de  macrófitas  explica
significativamente  (Monte  Carlo p<0,05)  a  composição de  aves  nos  banhados  estudados,
os dois primeiros eixos da CCA explicaram 26% na composição de aves. Estes resultados
indicam  que  a  riqueza  e  a  composição  das  macrófitas  são  indicadoras  da  presença  ou
ausência das aves aquáticas, sendo de fundamental importância as interações que ocorrem
entre estes organismos para o funcionamento das áreas úmidas.
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