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1. INTRODUÇÃO 

Diversidade biológica, ou biodiversidade, refere-se à variedade de vida no planeta 

terra, incluindo a variedade genética dentro das populações e espécies, a variedade de espécies 

da flora, da fauna e de microrganismos, a variedade de funções ecológicas desempenhadas 

pelos organismos nos ecossistemas; e a variedade de comunidades, hábitats e ecossistemas 

formados pelos organismos (Groombridge & Jenkins, 1996). Biodiversidade refere-se tanto 

ao número (riqueza) de diferentes categorias biológicas quanto à abundância relativa 

(equitabilidade) dessas categorias; e inclui variabilidade ao nível local (diversidade alfa), 

complementaridade biológica entre hábitats (diversidade beta) e variabilidade entre paisagens 

(diversidade gama). Biodiversidade inclui, assim, a totalidade dos recursos vivos, ou 

biológicos, e dos recursos genéticos, e seus componentes (Allan, 1995; Groombridge & 

Jenkins, 1996). 

A Biodiversidade é uma das propriedades fundamentais da natureza, responsável pelo 

equilíbrio e estabilidade dos ecossistemas, e fonte de imenso potencial de uso econômico. As 

funções ecológicas desempenhadas pela biodiversidade são ainda pouco compreendidas, 

muito embora considere-se que ela seja responsável pelos processos naturais e produtos 

fornecidos pelos ecossistemas e espécies que sustentam outras formas de vida e modificam a 

biosfera, tornando-a apropriada e segura para a vida (Scrimgeour & Wicklum 1996). A 

diversidade biológica possui, além de seu valor intrínseco, valor ecológico, genético, social, 

econômico, científico, educacional, cultural, recreativo e estético (Groombridge & Jenkins, 

1996).  

A degradação biótica (introdução de espécies exóticas; erosão da diversidade, 

inclusive a genética) que está afetando o planeta encontra raízes na condição humana 

contemporânea, agravada pelo crescimento explosivo da população humana e pela 

distribuição desigual da riqueza (Dudgeuon, 1996). A perda da diversidade biológica envolve 

aspectos sociais, econômicos, culturais e científicos. Em anos recentes, a intervenção humana 

em hábitats que eram estáveis aumentou significativamente, gerando perdas maiores de 

biodiversidade. Biomas estão sendo ocupados, em diferentes escalas e velocidades (Shrader-

Frechette, 1994). 
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Os principais processos responsáveis pela perda da biodiversidade são: (i) perda e 

fragmentação dos hábitats; (ii) introdução de espécies e doenças exóticas; (iii) exploração 

excessiva de espécies de plantas e animais; (iv) uso de híbridos e monoculturas na 

agroindústria e nos programas de reflorestamento; (v) contaminação do solo, água, e 

atmosfera por poluentes; e (vi) mudanças Climáticas. 

Em ecossistemas aquáticos continentais, as vias básicas de entrada de matéria orgânica 

de origem autóctone (fixação do carbono inorgânico) são (i) a comunidade fitoplanctônica, 

que por muitos anos foi considerada a principal responsável pela produção primária 

(Westlake, 1963; Davies, 1970), (ii) a comunidade perifítica e (iii) a comunidade de 

macrófitas aquáticas. Esta última é especialmente importante em regiões tropicais, onde a 

maioria dos ecossistemas aquáticos apresenta pequena profundidade e extensas regiões 

litorâneas, possibilitando o estabelecimento de grandes áreas colonizadas por esta 

comunidade (Esteves, 1998). Atualmente, sabe-se que a comunidade de macrófitas aquáticas 

é a mais produtiva da biosfera (Moss, 1993). 

Estudos abordando a comunidade de macrófitas aquáticas no Parque Estadual do Rio 

Doce (PERD) são escassos, com exceção do recente levantamento florístico executado por 

Costa et al. (2004). O presente relatório faz parte do projeto “ELABORAÇÃO DE UM 

BANCO DE DADOS SOBRE RECURSOS HÍDRICOS EM MINAS GERAIS - BIOTA 

AQUÁTICA COM ÊNFASE NA BACIA DO RIO DOCE”, EDT 1541 (FAPEMIG) 

Projeto FUNDEP: 5734 - RIO DOCE, e traz os resultados do primeiro levantamento 

sistemático de espécies de macrófitas aquáticas na região do PERD e áreas de entorno. 

 

2. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo do projeto “Elaboração de um Banco de Dados sobre Recursos 

Hídricos em Minas Gerais - Biota Aquática com Ênfase na Bacia do Rio Doce” inclui uma 

grande diversidade de ambientes nos mais variados estágios de conservação, existindo desde 

áreas sistematicamente alteradas (plantios de Eucalyptus spp, mineração/garimpo) até áreas 

protegidas como o Parque Estadual do Rio Doce (19
o
 29' 24" - 19

o
 48' 18" S; 42

o
 28' 18" - 42

o
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38' 30" W), oferecendo assim amplas oportunidades para estudos comparativos, básicos e 

aplicados. Nestas áreas, uma avaliação da qualidade das águas, incluindo sua diversidade 

biótica, é fundamental para a manutenção das atividades sócio-econômicas da região, além de 

fornecer elementos essenciais para a definição de políticas e propostas de recuperação, 

manejo e conservação dos ecossistemas envolvidos. 

A Mata Atlântica brasileira, importante bioma caracterizado por elevada 

biodiversidade e endemismos tem o Parque Estadual do Rio Doce-PERD, como seu maior 

remanescente em Minas Gerais. Esta unidade de conservação representa uma importante 

contribuição para a manutenção da biodiversidade regional, considerando-se o grau de 

devastação da região, particularmente a alta taxa de perda da cobertura vegetal resultando na 

ameaça de extinção de várias espécies.  

As atividades foram desenvolvidas em distintas áreas da região, incluindo áreas 

preservadas no PERD, além de áreas sob impactos antrópicos principalmente resultantes das 

atividades de monocultivo de Eucalyptus e indústria de celulose. Os ecossistemas aquáticos 

em estudo incluem 3 lagos naturais localizados dentro do PERD (Carioca, Gambazinho e 

Dom Helvécio) e quatro localizados em áreas de monocultivo de Eucalyptus spp (Jacaré, 

Águas Claras, Palmeirinha, Amarela e Malba). 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Amostragem para Análise da Comunidade e Padrões de Diversidade 

As coletas foram realizadas em março e setembro de 2005, compreendendo épocas de 

chuva (março) e seca (setembro). Em cada ambiente foi marcada uma transecção (sentido 

margem-lagoa) permanente que melhor representasse a composição florística de macrófitas 

aquáticas. A cada 2 m foram registrados a profundidade e a cobertura de cada espécie de 

macrófita aquática, de acordo com a escala de Domin-Krajina (1= <20; 2= 21-40; 3= 41-60; 

4= 61-80; 5= 81-100% de cobertura) dentro de um quadrado de 1 m
2
 (Fig. 1).  O número de 

quadrados em cada transecção foi dependente do tamanho de estande de macrófitas aquáticas. 

Os dados (distância e profundidade) foram usados para estimar a declividade da região 

litorânea para cada transecção em cada ambiente. Um número adicional de quadrados foi 
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coletado aleatoriamente em cada ambiente objetivando determinar a diversidade total de 

macrófitas aquáticas. O índice de Bray-Curtis foi usado para determinar a similaridade de 

espécies entres as lagoas. 

Figura 1: Amostragem sistemática de macrófitas aquáticas pelo método dos transectos, 

utilizando um quadrado de PVC. Foto da Lagoa Carioca.

 

3.2. Diversidade Beta 

Os índices de diversidade beta foram aplicados para quantificar as alterações na 

composição das espécies (“species turnover”). Estes índices medem como a composição das 

espécies varia em cada lagoa (Wilson & Shimida, 1984; Harrison et al., 1992; Souza et al, 

2002). O primeiro índice, Beta-W, mede a proporção de o quanto a riqueza da região 

(transecto) é maior que a média das localidades (amostras). 

Beta-W = [(R/)-1] 

1 m1 m1 m1 m
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onde R é a diversidade regional,  é a diversidade alfa média. O segundo índice, Beta-1, 

permite a comparação direta entre os índices de diversidade, levando em conta o número de 

amostras em cada transecto.  

Beta-1 = [(R/)-1]/(N-1)x100 

onde N é o número de quadrados (amostras) de cada transecto. Este índice varia de 0 

(similaridade total) a 100 (dissimilaridade total).  

 

4. RESULTADOS  

4.1. Lista de Espécies 

Foram coletadas ao todo 65 espécies de macrófitas aquáticas nas 8 lagoas estudadas 

(tabela 1). Em vermelho estão as espécies coletadas em setembro e adicionadas a lista. As 

lagoas amostradas em março com o maior número de espécies foram Amarela (19), Malba 

(19), Jacaré (17), Carioca (15), Águas Claras (14), Dom Helvécio (13), Palmeirinha (13) e 

Gambazinho (7). Em setembro, as lagoas que apresentaram o maior número de espécies 

foram Amarela (14), Malba (11), Carioca (11), Dom Helvécio (10), Gambazinho (9), 

Palmeirinha (7), Águas Claras (6) e Jacaré (3). A tabela 2 mostra a riqueza total de espécies 

de macrófitas aquáticas coletadas neste trabalho (coleta sistemática) e a riqueza encontrada 

por Costa et al (2004) para o PELD-site 4, e do recente levantamento efetuado pelo Ministério 

do Meio Ambiente (MMA). Com exceção da lagoa Amarela, a riqueza encontrada foi menor 

à encontrada por Costa et al (2004) cuja coleta não foi sistemática e empregou um esforço 

amostral maior e diferenciado para os ambientes. A maior riqueza encontrada na lagoa 

Amarela deve estar relacionada à variabilidade temporal da nossa amostragem, contemplando 

períodos bem distintos do regime hídrico e aumentando a probabilidade de encontrar espécies 

que florescem em épocas diferentes. As espécies mais freqüentes foram Eleocharis 

interstincta (50,8%), Utricularia sp. (41,3%), Nymphaea sp. (28,0%), Salvinia spp. (23,1.2%) 

e Chara sp. (12.1%) (Figura 2). As demais espécies ocorreram em menos de 10% dos 

quadrados amostrados (Figura 3). 
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Figura 2: Fotografia ilustrando as quatro espécies com a maior freqüência de ocorrência, 

Eleocharis interstincta (emergente), Utricularia sp. (submersa), Nymphaea sp. (enraizada 

com folhas flutuantes (a) e Salvinia spp. (flutuantes livre) (b). 

Eleocharis interstincta 
Nymphaea sp. 

Utricularia sp. 

(a) 

(b) 

Salvinia spp. 



 

8 

Tabela 1: Lista de espécies de macrófitas aquáticas coletadas nas lagoas do Parque Estadual do Rio Doce e áreas de entorno Em vermelho estão 

as espécies coletadas em setembro e adicionadas à lista. 

FAMÍLIA LAGOAS 

 Carioca Gambazinho D. Helvecio Jacaré Águas Claras Palmeirinha Amarela Malba 

Alismataceae   Sagitaria sp.  
Echinodorus 
bolivianus 

Echinodorus 
bolivianus Sagitaria sp.  

Asteraceae Asteraceae sp2 Asteraceae sp2  Asteraceae sp1     

Cabombaceae      Cabomba sp. Cabomba sp. Cabomba sp. 

Characeae Nitella sp.  Chara sp. Chara sp. Chara sp. Chara sp.  Chara sp. 

Commelinaceae     Comelina sp. Comelina sp.   

Cyperaceae 

Eleocharis 
interstincta 

Eleocharis 
interstincta 

Eleocharis 
interstincta 

Cyperus 
haspan 

Eleocharis cf 
maculosa 

Eleocharis 
interstincta Cyperus haspan Cyperus haspan 

       Fiurena umbellata 

Scirpus sp3 Scleria mitis 
Rhymchospora cf 

tenuis  
Eleocharis 
interstincta 

Eleocharis 
interstincta 

Fiurena 
umbellata 

Eleocharis 
maculosa 

Eleocharis 
maculosa 

   
Eleocharis 
maculosa 

Fiurena 
umbellata  Scirpus sp 

Rhymchospora cf 
tenuis 

   
Fiurena 

umbellata   Scirpus sp1 Scirpus sp4 

   
Typha 

domingensis    Scirpus sp2 
Typha 

domingensis 

      
Typha 

domingensis Cyperaceae sp2 

Euphorbiaceae   Caperonia sp Caperonia sp.     

Fabaceae Dioclea sp.  
Aeschynomene 

fluminensis      

Hydrophyllaceae 
Hydrolea cf 

spinosa        

Lamiaceae Hyptis microphyla   
Hyptis 

leptostachys    Hyptis sp. 
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continuação 

FAMÍLIA LAGOAS 

 Carioca Gambazinho D. Helvecio Jacaré Águas Claras Palmeirinha Amarela Malba 

Lemnaceae       Wolfiela sp.  

Lentibulariaceae  Utricularia sp. Utricularia sp.  Utricularia sp Utricularia sp. Utricularia sp. Utricularia sp. 

Malvaceae       
Abutilon cf 
peltatum 

Abutilon cf 
peltatum 

      Hibiscus sp.  

Myacaceae 
Mayaca cf 
fluviatilis     

Mayaca cf 
fluviatilis   

Menyanthaceae 
Nymphoides 

humboldtianum  
Nymphoides 

humboldtianum      

Nymphaeaceae Nymphaea sp. Nymphaea sp.  Nymphaea sp. Nymphaea sp. Nymphaea sp. Nymphaea sp.  

Onagraceae 

Ludwigia cf 
erecta 

Ludwigia cf 
sedoides 

Ludwigia cf 
erecta 

Ludwigia cf 
jussiaenoides 

Ludwigia cf 
sedoides  Ludwigia sp1 Ludwigia sp1 

      
Ludwigia cf 

erecta  

      
Ludwigia cf 

jussaenoides  

Ludwigia sp2    
Ludwigia 

jussaenoides   Ludwigia sp2 

Piperaceae       Piper sp.  

Poaceae 

Andropongon 
bicornis 

Andropongon 
bicornis Poaceae sp4 Poaceae sp4 

Hymenachne cf 
amplexicaulis 

Hymenachne cf 
amplexicaulis Poaceae sp1 Poaceae sp1 

Poaceae sp1 Poaceae sp1   Poaceae sp3 Poaceae sp6   

Poaceae sp2    Poaceae sp6 Poaceae sp7   
Poaceae sp5        

Polygonaceae  
Polygonum 
acuminatum 

Polygonum 
acuminatum 

Polygonum 
acuminatum     

Pontederiaceae   Pontederia sp.     Eichhornia azurea 

Pteridaceae       
Acrostichum 
danaeifolium  



 

10 

continuação 

FAMÍLIA LAGOAS 

 Carioca Gambazinho D. Helvecio Jacaré Águas Claras Palmeirinha Amarela Malba 

Riciaceae       Ricciocarpus sp. Ricciocarpus sp. 

Rubiaceae        
Borreria cf 
capitata 

Salviniaceae  Salvinia sp. Salvinia sp. Salvinia sp. Salvinia sp. Salvinia sp. Salvinia sp. Salvinia sp. 

Scrophulariaceae Bacopa salzmanii     
Scoparia 
dulces 

Scrophulariaceae 
sp1  

Thelypteridaceae    
Thelypteris 
interrupta   

Thelypteris 
interrupta 

Thelypteris 
interrupta 

Urticaceae    Bohemeria sp.    Bohemeria sp. 

Vivitacea    Cissus sp. Cissus sp.    

Xiridaceae       Xiris sp.  
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Figura 3: Freqüência de ocorrência das espécies nas lagoas amostradas. As demais espécies 

ocorreram em menos que 5% das amostras e por este motivo não estão listadas. 

 

Tabela 2: Riqueza de espécies de macrófitas aquáticas em cada lagoa amostrada (Sobs). Para 

efeito de comparação, estão listados dados de Rocha et al (2003) para o PELD-site 4, e do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

lagoas Sobs PELD MMA 

Águas Claras  15 20 12 

Amarela  24 19 8 

Carioca  17 28 11 

Dom Helvécio  13 34 19 

Gambazinho  10 11  

Jacaré  17 29 13 

Malba  21   

Palmeirinha  14   

 

 

0 10 20 30 40 50 60

Eleocharis interstincta 

Utricularia sp 

Nymphaea sp. 

Salvinia sp. 

Chara sp.

Sagitaria sp. 

Polygonum acuminatum 

Nymphoides humboldtianum 

Cabomba sp.

Typha domingensis  

Echinodorus bolivianus 

Poaceae sp1 

Frequencia de ocorrencia (%)
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4.2. Similaridade das Lagoas 

A figura 4 mostra a similaridade entre as lagoas de acordo com a composição de 

espécies. As lagoas que apresentaram a maior similaridade foram Águas Claras e Palmeirinha, 

lagoas muito próximas entre si localizadas dentro da área do plantio de Eucalyptus spp. Essas 

lagoas apresentaram as seguintes espécies exclusivas: Comelina sp., Echinodorus bolivianus, 

Hymenachne cf amplexicaulis e Poaceae sp6. Malba e Amarela (também localizadas dentro 

da área do plantio de Eucalyptus spp) apresentaram uma similaridade de 78%, partilhando 

Riccioparpus sp. e Abutilon cf peltatum. Dentro da área do PERD, as lagoas Gambazinho e 

Dom Helvécio apresentaram uma similaridade de aproximadamente 60%. A lagoa Carioca 

forma uma unidade muito distinta das demais lagoas, apresentando as seguintes espécies 

exclusivas: Asteraceae sp2, Dioclea sp., Elodea sp., Hyptis microphyla, Nitella sp., Poaceae 

sp2, Poaceae sp5, Scirpus sp3., e foi a única lagoa com a ausência de Salvinia spp. 

 

 

Figura 4: Dendrograma de similaridade entra as lagoas estudadas utilizando o índice de 

Bray-Curtis. 
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Figura 5: Relação entre o número de espécies de macrófitas aquáticas amostradas pelo 

método de transecto e o número total de espécies coletadas na época de chuva (março) e na 

época de estiagem (setembro). 

 

A figura 5 mostra a relação entre o número de espécies de macrófitas aquáticas 

amostradas pelo método de transecto e o número total de espécies coletadas nos meses de 

março e setembro de 2005. Na época de chuva (março) as maiores diferença entre os métodos 

de amostragem foram observadas para as lagoas Carioca, Jacaré, Águas Claras, Palmeirinha e 

Malba (fig. 5a). Já na época de estiagem (setembro), as maiores diferença entre os métodos de 

amostragem foram observadas para as lagoas Carioca, Gambazinho, Amarela e Malba (fig. 

5b).   
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4.3. Padrões de Zonação 

A figura 6 mostra a relação entre a distância da margem e o número de espécies de 

macrófitas aquáticas. Claramente nota-se que as margens das lagoas são ecótonos, i.e. locais 

de transição entre ecossistemas e que neste caso delimita a transição entre o ecossistema 

terrestre e o ecossistema lacustre. Foi observada uma correlação positiva entre a profundidade 

e o número de espécies (Fig. 7a). Já as lagoas que apresentaram os maiores transectos, isto é, 

os maiores estandes de macrófitas aquáticas, apresentaram também o maior número de 

espécies (Fig. 7b). A relação entre a declividade da região litorânea e o número de espécies 

não foi significativa (r = -0.10; p > 0.5) (Fig. 7c). 

 

 

Figura 6: Relação entre a distância da margem e o número de espécies, mostrando que as 

margens das lagoas são ecótopos.

Distância da margem (m)

S

0

2

4

6

8

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
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Figura 7: Relação entre o número de espécies (S) e a profundidade média dos estandes (a); o 

tamanho dos estandes (b) e a declividade da região litorânea (c).
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r = 0,50; p < 0,05

(a)
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A zonação de macrófitas aquáticas segue um padrão definido como mostra a figura 8. 

Figura 8: Padrão clássico de zonação de macrófitas aquáticas mostrando os diferentes 

biótopos conforme a profundidade vai aumentando (adaptado de Esteves, 1998).

 

A probabilidade de ocorrência das espécies ao longo do gradiente de profundidade 

(Fig. 9) foi acessada através de regressões logísticas, efetuadas apenas para as macrófitas mais 

freqüentes (Eleocharis interstincta, Utricularia sp., Nymphaea sp., Salvinia spp. e Chara sp.). 

As equações foram significativas para E. interstincta (emergente), Salvinia spp. (flutuante) e 

Chara sp. (submersa fixa). Não houve relação significativa para Utricularia sp. (submersa 

livre) e Nymphaea sp. (enraizada com folhas flutuantes), provavelmente por serem 

encontradas em um amplo gradiente de profundidade (espécies euritópicas). 

E. interstincta foi a macrófita dominante e possui uma probabilidade de 60% de ser 

encontrada em ambientes com até 1 metro de profundidade, típico de macrófitas emergentes. 

A ocorrência de Salvinia spp. em ambientes preferencialmente rasos, e com uma 

probabilidade menor que E. interstincta, pode estar relacionada ao regime de ventos, 

deslocando-as para próximo das margens pois sendo uma macrófita flutuante, pode 
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potencialmente ocorrer a qualquer profundidade. A macro-alga Chara sp. tem uma 

probabilidade de 60% de ocorrência a partir de 4 metros de profundidade, aumentando para 

mais de 80% a 5 metros. 

 

Figura 9: Probabilidade de ocorrência das espécies mais freqüentes ao longo do gradiente de 

profundidade. [(ns) não significativo]. 

Model: Logistic regression (logit)

y=exp(1.14541+(-0.646663)*x)/(1+exp(1.14541+(-0.646663)*x))
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4.4. Padrões de Diversidade 

O índice Beta-W (Fig. 10a) foi correlacionado positivamente com o comprimento das 

transecções (r = 0.74; p < 0.001), indicando que existe uma maior substituição de espécies em 

estandes maiores de macrófitas aquáticas. Apesar da figura 10b sugerir que estandes com 

menor declividade apresentarem uma maior diversidade Beta-W, esta relação não foi 

significativa. Também não houve correlação significativa entre o índice Beta-W e a 

profundidade média das transecções (Fig. 10c). 

O índice Beta-1, que leva em consideração o número de amostras dos transectos, foi 

correlacionado positivamente com a declividade (Fig. 11a), indicando que regiões litorâneas 

mais íngremes apresentam uma maior taxa de substituição de espécies. Este índice não 

apresentou uma relação significativa com a profundidade média dos transectos (Fig. 11b). 

Comparando o índice Beta-1 entre as amostras coletadas nos transectos e a amostras totais 

(quadrados) no período de chuvas (março) (Fig. 12a), observa-se uma maior diversidade nos 

transectos, com exceção da lagoa Palmeirinha. Este padrão se inverte em setembro (Fig. 12b), 

época seca onde se espera uma maior fragmentação de habitats devido à redução do nível da 

água (Santos & Thomaz, no prelo).  

4.5. Variação Temporal da Diversidade 

A figura 13 mostra a ordenação das lagoas pela Análise de Componentes Principais 

(PCA), que leva em conta a composição florística das lagoas e como a composição variou em 

função do tempo, i.e., como a composição florística das lagoas variou em de acordo com a 

época de chuvas (março) e seca (setembro). A setas indicam a direção da mudança florística e 

o comprimento é equivalente à magnitude das mudanças. Nas extremidades do plano fatorial 

estão localizadas as espécies raras e no centro, as espécies mais abundantes. 

Claramente observa-se o efeito da seca reduzindo a diversidade de espécies nas lagoas, 

com os vetores orientados para o centro do plano fatorial. As maiores mudanças na 

composição florística ocorreram na lagoa Carioca, Amarela e Malba. Dom Helvécio, Águas 

Claras, Palmeirinha e Jacaré apresentam alterações da mesma magnitude. A lagoa 

Gambazinho manteve praticamente a mesma composição florística entre os períodos de chuva 

e seca.  
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Figura 10: Relação entre o índice de diversidade Beta-W e o tamanho dos estandes (a); a 

declividade da região litorânea (b); e a profundidade média dos estandes (c). 
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Figura 11: Relação entre o índice de diversidade Beta-1 e a declividade da região litorânea 

(a) e a profundidade média dos estandes (b). 
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Figura 12: Relação entre o índice de diversidade Beta-1 calculado para as amostras dos 

transectos e o índice calculado para as lagoas como um todo (quadrados) nas duas épocas de 

coleta.  
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Figura 13: Análise de Componentes Principais Padronizada (PCA) ordenando as lagoas de 

acordo com a composição florística em cada período amostral. O eixo 1 explicou 18,3% da 

variância total e o eixo 2, 15,1%. Escores das espécies calculado pelo método das médias 

ponderadas (weighted averaging): Abic (Andropongon bicornis ); Abu (Abutilon cf peltatum ); Adan 

(Acrostichum danaeifolium); Aflu (Aeschynomene fluminensis ); Aster1 (Asteraceae sp1 ); Aster2 
(Asteraceae sp2 ); Bcap (Borreria cf capitata); Bohem (Bohemeria sp. ); Bsal (Bacopa salzmanii ); 
Cab (Cabomba sp.); Caper (Caperonia sp. ); Chara (Chara sp.); Chas (Cyperus haspan); Cis (Cissus 
sp. ); Com (Comelina sp. ); Cyper2 (Cyperaceae sp2); Dioc (Dioclea sp. ); Eazu (Eichhornia azurea); 
Ebol (Echinodorus bolivianus ); Eint (Eleocharis interstincta ); Emac (Eleocharis maculosa ); Fumb 
(Fiurena umbellata); Hamp (Hymenachne cf amplexicaulis ); Hhom (Hyptis cf homalophyla); Hib 
(Hibiscus sp.); Hlep (Hyptis leptostachys ); Hmicr (Hyptis microphyla ); Hspi (Hydrolea cf spinosa ); 
Hyptis (Hyptis sp.); Lera (Ludwigia cf erecta ); Ljus (Ludwigia cf jussaenoides); Lsed (Ludwigia cf 
sedoides ); Ludw1 (Ludwigia sp1 ); Ludw2 (Ludwigia sp2); Mflu (Mayaca cf fluviatilis ); Nhum 
(Nymphoides humboldtianum ); Nite (Nitella sp. ); Nymph (Nymphaea sp. ); Pacu (Polygonum 
acuminatum ); Piper (Piper sp. ); Poac1 (Poaceae sp1 ); Poac2 (Poaceae sp2 ); Poac3 (Poaceae sp3 
); Poac4 (Poaceae sp4 ); Poac5 (Poaceae sp5 ); Poac6 (Poaceae sp6 ); Poac7 (Poaceae sp7 ); Ponte 
(Pontederia sp. ); Ricc (Ricciocarpus sp. ); Rten (Rhymchospora cf tenuis  ); Sagi (Sagitaria sp. ); 
Salvi (Salvinia sp. ); Scir1 (Scirpus sp1 ); Scir2 (Scirpus sp2 ); Scir3 (Scirpus sp3 ); Scir4 (Scirpus 
sp4); Scir-sp (Scirpus sp); Scroph (Scrophulariaceae sp1); Sdul (Scoparia dulces ); Smitis (Scleria 
mitis ); Tdom (Typha domingensis  ); Tint (Thelypteris interrupta ); Utric (Utricularia sp ); wolf (Wolfiela 
sp.); Xir (Xiris sp.).
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5. DISCUSSÃO 

A riqueza de espécies é a maneira mais simples de descrever a diversidade de uma 

comunidade ou diversidade local (Magurran, 1988). Quantificar a riqueza de espécies é 

importante não apenas para simples comparação entre sites (locais), mas também para avaliar 

a saturação de comunidades locais de pools regionais de dispersão (Cornell, 1999). Além 

disso, o objetivo de estudos de conservação e manejo é maximizar a riqueza de espécies 

(May, 1988). Em muitos casos, porém, é muito difícil (ou praticamente impossível) enumerar 

diretamente as espécies encontradas em uma determinada área, sendo necessário então fazer 

uma amostragem. Infelizmente, o número de espécies observadas em um local (diversidade 

alfa) é extremamente dependente do tamanho amostral, devido aos efeitos de amostragem 

(Colwell et al., 2004) e a tabela 2 é um pequeno exemplo disso. 

No geral, a maior riqueza foi encontrada em março, época de chuvas (Fig. 5a). A 

diferença entre o número de espécies coletadas nos transectos e o número total de espécies 

coletadas em cada lagoa foi maior em março. Em setembro, quase a totalidade de espécies 

pode ser encontrada nos transectos, um indicativo da retração de habitats na época seca. 

Santos & Thomaz (no prelo) encontraram o mesmo padrão para macrófitas da planície de 

inundação do Alto Rio Paraná.  

 

5.1. Padrões de Zonação 

Ficou evidenciado neste trabalho que as margens das lagoas são ecótonos, i.e. locais 

de transição entre ecossistemas caracterizado por uma elevada diversidade e que neste caso, 

delimita a transição entre o ecossistema terrestre e o ecossistema lacustre. Fortney et al (2004) 

encontrou o mesmo padrão em um recente levantamento na região do Pantanal e desta forma 

a conservação destes ecossistemas se faz necessário. A profundidade foi um bom preditor da 

riqueza de espécies (Fig. 7a) como evidenciado anteriormente no trabalho de Souza et al. 

(2002). Santos & Thomaz (no prelo) também encontraram uma correlação positiva entre o 

número de espécies e a profundidade porém, esses autores trabalharam numa escala temporal 

na planície de inundação do Alto Rio Paraná, influenciado pelo pulso de inundação.  Já a 
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figura 7b demonstra uma clara relação espécie vs. área, uma vez que os transectos com o 

maior tamanho apresentaram também o maior numero de espécies. 

A zonação das macrófitas aquáticas neste trabalho parece seguir o modelo clássico 

proposto por Westlake (1963) e ilustrado na figura 8. Dentre as espécies mais freqüentes, 

temos o junco (E. interstincta), que é uma macrófita emergente, ocupando a zona de transição 

aquático terrestre (ATTZ) segundo Junk et al (1989). Esta espécie tem uma probabilidade de 

mais de 70% de ser encontrada nas margens das lagoas estudadas (Fig. 9a). Em seguida temos 

a ocorrência da macrófita flutuante-livre Salvinia spp. em ambientes preferencialmente rasos 

porem, com uma probabilidade de ocorrência de 40%. A ocorrência dessa espécie junto com 

E. interstincta pode estar relacionada ao regime de ventos, deslocando-as para próximo das 

margens (Fig. 9d).. Continuando o gradiente de profundidade temos a ocorrência da macro-

alga Chara sp. tem uma probabilidade de 60% a partir de 4 metros de profundidade, 

aumentando para mais de 80% a 5 metros (Fig. 9e). 

 

5.2. Padrões de Diversidade 

O índice de diversidade Beta-W pode ser uma medida do turnover de espécies ou 

extensão do gradiente ecológico (Wilson & Shmida, 1984). Este índice foi correlacionado 

positivamente com o comprimento dos transectos (Fig. 10a), o que demonstra claramente uma 

zonação espacial do estande de macrófitas aquáticas. Em regiões litorâneas íngremes e 

profundas o crescimento de macrófitas aquáticas submersas pode ser limitado pela luz, além 

disso, essas áreas íngremes sofrem uma maior ação de erosão e transporte de sedimentos 

sendo áreas instáveis e conseqüentemente inóspitas para colonização e sobrevivência de 

macrófitas aquáticas. (Duarte & Calff, 1986). Ao contrário das nossas expectativas, a 

declividade da região litorânea não apresentou qualquer relação com o índice Beta-W (Fig. 

10b). Porém, a declividade foi positivamente correlacionada com o índice Beta-1, que permite 

a comparação direta de transectos de tamanhos amostrais diferentes (Fig. 11a), indicando que 

existe uma maior substituição de espécies em estandes mais íngremes.  

Neste trabalho não foi possível evidenciar qualquer efeito do plantio de Eucalyptus 

spp sobre a riqueza e padrões de diversidade de macrófitas aquáticas na região do Parque 
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Estadual do Rio Doce. É necessário porém um protocolo adequado de monitoramento para 

acompanhar e detectar qualquer mudança temporal nos padrões de diversidade encontrados. 

6. PROPOSTAS PARA CONSERVAÇÃO 

No aspecto de conservação e manejo de ecossistemas aquáticos, as lagoas que 

merecem uma maior atenção são Amarela e Malba, por apresentarem um maior número de 

espécies. A lagoa Carioca é um importante ecossistema dentro do PERD pois apresenta a 

maioria de espécies exclusivas e constitui uma unidade diferenciada conforme mostra a figura 

4. Além disso, esses ambientes apresentam a maior elasticidade (mudança na composição 

florística entre os períodos de chuva e seca) dentre as lagoas estudadas (Fig. 13). A maior 

elasticidade traduz uma maior diversidade de habitas (diversidade Beta) em uma escala 

temporal e constitui um importante mecanismo para a manutenção da diversidade à longo 

prazo. 
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