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RESUMO

DIVERSIDADE E ESTRUTURA DAS MACRÓFITAS AQUÁTICAS DE UM
 BANHADO CONTINENTAL EM RIO GRANDE, RS. (1)

Daiane de Sena KAFER (2)

Cinthia Rosado de ALMEIDA (3)

Ioni Gonçalves COLARES (2,3)

Sonia Marisa HEFLER (2,3)

As macrófitas aquáticas, características de áreas úmidas como os banhados,
 constituem um elemento de suma importância para a manutenção do equilíbrio
 ecológico, podendo reter nutrientes e poluentes, além de proporcionar alimento,
 abrigo e habitat para diversos organismos. Atualmente, grande parte destes
 ecossistemas encontra-se destruído, principalmente pela expansão agrícola e
 urbana. Tendo em vista a importância deste tipo de ambiente realizou-se o
 levantamento florístico e fitossociológico de macrófitas aquáticas em um banhado
 continental em Rio Grande, RS. Para o estudo foram distribuídas,
 sistematicamente em intervalos de 1m, 100 parcelas de 1m², em 10 transectos de
 20m cada, em área do banhado 25 (31°59'33"S e 52°17'32"O). Mensalmente,
 durante um ano, foram feitas saídas em campo, para coletar e posteriormente
 identificar e classificar conforme hábito e forma biológica, além da observação
 das plantas in loco. Para cada espécie registrada foi calculada a cobertura
 absoluta (Ca), freqüência absoluta (Fa) cobertura relativa (Cr), freqüência relativa
 (Fr) e o índice de valor de importância (IVI). Foram levantadas 92 espécies de
 macrófitas aquáticas vasculares, distribuídas em 67 gêneros e 44 famílias, sendo
 que 72,8 % das famílias e 79,1% dos gêneros são monoespecíficos. A família
 mais representativa, em riqueza de espécies, foi Cyperaceae (14 táxons), seguida
 por Asteraceae (13) e Poaceae (11). O hábito herbáceo e a forma biológica
 anfíbia foram os mais representativos com 77,2% e 85,9%, respectivamente. As
 10 espécies com maior valor de importância somaram 80,5% do valor de
 cobertura relativa e 61,3% do valor de frequência relativa da área estudada. A
 espécie mais importante foi Cladium jamaicense Crantz com 51,7% de cobertura
 relativa e 9,3% de frequência relativa, apresentando um valor de importância de
 30,5%. Destaca-se a ocorrência de Sinningia elatior (Kunth) Chautems e
 Tibouchina asperior (Cham.) Cogn. que encontram-se em perigo de extinção.
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