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As comunidades de macrófitas aquáticas são de fundamental importância para 
ecossistemas aquáticos e são influenciadas por diversos fatores. O entendimento de 
como esses fatores influenciam-nas é um ponto chave em ecologia vegetal. Nosso 
objetivo foi determinar a contribuição relativa dos fatores espaciais e ambientais na 
estruturação das comunidades de macrófitas aquáticas de áreas úmidas do Sul do 
Brasil. Para isso, nós coletamos macrófitas aquáticas em 40 áreas úmidas do Sul do 
Brasil entre janeiro e abril de 2017. Nós registramos as espécies em cada unidade 
amostral através de transecções não lineares baseadas no tempo (3 minutos), cuja 
amostragem foi exaustiva, finalizando-a apenas quando nenhuma nova ocorrência foi 
encontrada após um período de 6 minutos (duas transecções). Em relação às variáveis 
preditoras da composição das macrófitas aquáticas, as mesmas foram classificadas 
em: variáveis ambientais e variáveis espaciais. As variáveis ambientais amostradas 
foram: tamanho, profundidade máxima, condutividade elétrica, concentração de 
oxigênio dissolvido, pH, fósforo total, nitrogênio e diversidade de habitats, as quais 
foram coletadas com auxílio de GPS, vara centimetrada e sonda multiparâmetros. A 
diversidade de habitats de cada área úmida foi quantificada por um índice baseado na 
profundidade, sedimento e proteção ao vento. As variáveis espaciais corresponderam 
à localização geográfica e, por conseguinte, seu gradiente de correlações espacial, o 
qual foi obtido através de Análises de Coordenadas Principais de Matrizes Vizinhas 
(PCNM). As contribuições relativas das variáveis ambientais e espaciais na 
explicação da estrutura das comunidades das macrófitas aquáticas foi avaliada através 
de Análise de Redundância Parcial (RDAp). As variáveis ambientais contribuíram 
com 23,59% da variação da composição de espécies, enquanto que as variáveis 
espaciais contribuíram com 9,75%. 1,36% da variação dos dados correspondem à 
contribuição conjunta das variáveis ambientais e espaciais, e 65,31% da variação não 
foi explicada por essas variáveis. Tanto as características ambientais quanto as 
espaciais foram importantes para explicar a variação da composição de comunidades 
de macrófitas aquáticas em áreas úmidas do Sul do Brasil. Embora a alta proporção da 
contribuição não explicada seja esperada, outras características devem ser 
investigadas a fim de entender melhor os padrões de composição e diversidade das 
comunidades em áreas úmidas do Sul do Brasil.  
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