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112 PRODUÇÃO PRIMÁRIA NA LAGOA ITAPEVA (RIO GRANDE DO SUL) DURANTE O VERÃO 98/99. 
Ferreira, Alessandra Einsfeld; Cardoso, Luciana de Souza; Motta Marques, David da   (Setor de Engenharia 
Sanitária e Ambiental - Instituto de Pesquisas Hidráulicas, UFRGS, RS) 

A Lagoa Itapeva está situada no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, apresentando um formato alongado, uma superfície de 123 
km2  e uma profundidade média de 2,5m. Este trabalho tem como objetivo medir a taxa de produtividade primária da Lagoa 
Itapeva no início e final do verão. Foram realizadas duas amostragens nos meses de dezembro/98 e março/99 com análises de 
perfis de 24 horas em 3 estações da lagoa: Norte (0615690E 6747815N), Centro (0603350E 6732254N) e Sul (0597474E 
6725967N). A armadilha de produção primária foi montada em 4 turnos ao longo do dia (6h, 10h, 14h e 18h) com um período de 
incubação de 3 horas para os turnos diurnos e de 12 horas para o noturno. Em cada turno foram efetuados perfis nos extratos 
superfície, meio e fundo. Para obtenção das amostras utilizou-se garrafa tipo Van Dorn de 2 litros. A análise das taxas foi feita 
pelo método do oxigênio dissolvido (Winkler). Em termos de produção primária líquida (PPL), na maioria das amostragens, o 
turno das 10 horas na superfície foi o que apresentou as maiores taxas (exceção no ponto sul em dezembro e em março no ponto 
norte). Em dezembro a maior taxa de PPL foi registrada no Sul as 14 horas no meio (177,60 mgC/m3/h), e em março também foi 
registrada para o mesmo ponto, porém no turno das 10 horas na superfície (178,58 mgC/m3/h). A produção primária bruta (PPB) 
o turno das 10 horas na superfície foi o que obteve as maiores taxas (exceção no ponto Norte em março). A maior taxa de PPB foi 
registrada no ponto Norte em dezembro (217,96 mgC/m3/h) e no ponto Sul em março (195,25 mgC/m3/h). Isto pode indicar 
mudanças no padrão hidrodinâmico da lagoa. Os valores de produção primária registrados para a Lagoa Itapeva estiveram 
próximos daqueles obtidos para outras lagoas da região. FAPERGS 

 




