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A Encosta do Sudeste e o Litoral são duas regiões fisiográficas do sul do Brasil com 
grande representatividade de áreas úmidas, ecossistemas onde macrófitas aquáticas 
desempenham fundamental importância. Portanto, objetivou-se verificar comunidades 
de macrófitas aquáticas em áreas úmidas nessas duas regiões fisiográficas do sul do 
Brasil com relação à sua diversidade e composição. Para isso, espécimes de 
macrófitas aquáticas foram coletados em 40 áreas úmidas: 20 em cada região 
fisiográfica, entre janeiro e abril de 2017. O levantamento das espécies em cada 
unidade amostral foi realizado através de transecções não lineares baseadas no tempo 
(3 minutos). A amostragem foi exaustiva, finalizando apenas quando nenhuma nova 
ocorrência foi encontrada após um período de 6 minutos (duas transecções). 
Diferenças na riqueza e na composição de espécies foram testadas através de Teste-t e 
Análise de Variância Multivariada Permutacional (PERMANOVA), respectivamente. 
A diversidade beta e a dissimilaridade da composição de espécies entre as regiões 
fisiográficas foram avaliadas através de testes de homogeneidade de dispersão 
multivariada (PERMDISP). Os padrões e amplitudes de distribuição de espécies 
foram avaliados graficamente através de Análise de Coordenadas Principais (PCoA) 
utilizando o coeficiente de similaridade de Jaccard como matriz de distância entre os 
locais. Até o momento foram identificadas aproximadamente 200 espécies no total. 
Tanto a riqueza quanto a composição de espécies foram significativamente diferentes 
entre as duas regiões fisiográficas (F=5,58 e F=2,94; p=0,02 e p=0,001, 
respectivamente). Entretanto, as duas regiões foram similares em termos de 
diversidade beta (F=1,03 e p=0,316). Graficamente, tanto a PCoA quanto o 
PERMDISP distinguiram as duas regiões fisiográficas de acordo com a sua 
composição florística. A Encosta do Sudeste apresentou distância média para mediana 
maior do que o Litoral (0,55 e 0,52, respectivamente). Embora alguns espécimes 
ainda estejam em processo de identificação, tais resultados em relação à riqueza, 
composição e diversidade beta dessas duas regiões fisiográficas do Sul do Brasil é de 
grande valia para o entendimento e conservação da biodiversidade regional e local. 
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