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Caiçara  é  uma  arte  de  pesca  centenária,  utilizada  pelos  pescadores  do  Complexo
Estuarino  Lagunar  Mundaú-Manguaba  (CELMM),  Alagoas,  onde  varas  de  mangue
são enterradas no fundo da região estuarina e entre elas são mergulhados galhos de
mangue com folhagem, visando atrair e fornecer abrigo ao pescado. Com objetivo de
estudar  a  assembléia  de  algas  perifíticas,  que  inicia  o  processo  de  sucessão  nas
caiçaras,  foram  realizadas  coletas  mensais  durante  o  período  chuvoso  (maio  a
setembro),  em  uma  caiçara  recém-instalada  em  Maceió.  Para  as  coletas  foram
cortados pedaços de galhos e raspadas partes dos mourões colonizados por perifíton.
As amostras foram acondicionadas  em frascos de vidro e  fixadas  em lugol  acético.
No laboratório processou-se a raspagem para a separação do perifíton, e análise em
microscópio  óptico.  Foram  identificadas  46  espécies  de  algas,  distribuídas  nas
divisões Cyanophyta (7),  Euglenophyta  (3),  Bacillariophyta  (32)  e  Chlorophyta (4).
As  microalgas  Lyngbya  sp.,  Oscillatoria   sp.1,  Coscinodiscus  sp.,  Cyclotella
meneghiniana,  Nitzschia  sp.,  Thalassionema  sp.,  Desmidium  sp.  Actinastrum  sp.
foram as  espécies  abundantes (variando de 13 a 237 organismos) e muito frequentes
(100%).  Lyngybia  limmetica  Lemm.,  Chrococcus  sp.,  Oscillatoria  sancta,
Oscillatoria  sp.2,  Achnanthes  brevipes  Agardh,  Achnanthes  longipes  Agardh,
Closterium  sp.,  Coscinodiscus  centralis  Ehr.,  Cymbella  sp.,  Frustulia  rhomboides
(Ehr.)DeToni,   Melosira  sulcata  (Kütz.)Ehr.,   Navicula  humerosa  Bréb.,  Navicula
sp.1  Melosira  varians,  Synedra  ulna  (Nitz)Ehr.,  Bellerochia  malleus  (Bright.)  Van
Heurk,  Synedra  sp.  foram abundantes  (10  a   700  organismos).  As  demais  espécies
foram  consideradas  presentes  (menos  de  5  organismos)  e  freqüentes  (50%).  O
predomínio  das  diatomáceas  é  comum  em  águas  naturais  e,  segundo  a  literatura
especializada,  o  grupo  suporta  diferentes  graus  de  salinidade,  concentração  de
nutrientes e períodos de baixa luminosidade. A análise comprova que esta estratégia
tradicional de manejo induz um processo sucessional, que tem sido responsável pela
formação de núcleos mais produtivos de pescado no CELMM.
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