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As macrófitas são importantes componentes estruturais e do metabolismo em ecossistemas aquáticos, sus-
tentando a cadeia de detritos e herbivoria, além de aumentarem a complexidade de hábitats bentônicos. A 
composição dessas comunidades vegetais em um lago relaciona-se aos distintos hábitats existentes e às 
condições ambientais específicas de cada um. O objetivo do estudo foi analisar a influência de atributos do 
hábitat nas comunidades de macrófitas em lagoas costeiras do RS. Foram coletadas 18 espécies de macró-
fitas, em janeiro de 2012, em 15 lagoas do litoral norte e médio. Foram realizadas análises de Correlação 
(Pearson), Regressão (Stepwise) e Agrupamento (Cosine) para verificar a relação entre parâmetros morfo-
métricos (área, profundidade relativa, desenvolvimento do perímetro (DP), transparência), físico-químicos 
(condutividade, fosfato, clorofila-a, sólidos suspensos) e a riqueza de macrófitas. Essa riqueza variou de 3 
a 9 espécies, predominando Schoenoplectus californicus (93%), Echinodorus grandiflorus (73%) e Eichhor-
nia azurea (73%). A riqueza de macrófitas encontra-se melhor relacionada ao DP (r = 0,557, r² = 0,31,  p < 
0,05). Em geral, nas lagoas com maior DP, Rondinha (1,8), Rincão das Éguas (1,7) e Charqueada (1,5), 
foram registradas também as maiores riquezas (7, 7 e 6 espécies, respectivamente). Entretanto, na Lagoa 
da Tapera (DP = 1,06), foram constatadas 9 espécies e maior quantidade de espécies submersas, como 
Ceratophyllum demersum, Myriophyllum aquaticum, Potamogeton sp. e Utricularia sp. Esta lagoa localiza-se 
afastada da costa e protegida pela vegetação do entorno, diferente das demais lagoas, expostas à ação do 
vento. Lagoas com maior DP possuem áreas de remanso, que proporcionam locais protegidos da ação das 
ondas e do vento. O DP foi a variável que melhor explicou a riqueza de macrófitas, porém, outros parâmetros 
como transparência e nutrientes, também influenciam na ocorrência de macrófitas e devem ser priorizados 
em análises posteriores.
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