
CARACTERIZAÇÃO DAS COMUNIDADES DE MACROINVERTEBRADOS 
ASSOCIADAS A MACRÓFITAS EM DEZ LAGOAS COSTEIRAS DO LITORAL DO 

RIO GRANDE DO SUL

INTRODUÇÃO

As lagoas costeiras do Rio Grande do Sul integram um mosaico de

ecossistemas com grande diversidade biológica, considerado um sistema

único por suas características ecológicas. Macroinvertebrados são

animais maiores que 0,2 mm que vivem todo ou parte do ciclo vital em

ambientes aquáticos (Fig. 1 – A). Nas lagoas, eles são encontrados

comumente associados a macrófitas, onde obtêm refúgio, alimento e local

de desova (Fig. 1 – B e C). O objetivo do estudo é comparar as

comunidades de macroinvertebrados presentes em dez lagoas costeiras

da região média e norte do litoral do Rio Grande do Sul.

MATERIAL E MÉTODO

Na região média do litoral foram analisadas, em 2008, as lagoas Figueira,

Papagaio e Cinza, e, em 2012, as lagoas Lessa, Potreirinho e Tapera. Na

região norte do litoral as coletas foram feitas em 2016 nas lagoas Peixoto,

Rincão, Traíras e Emboabinha. Os macroinvertebrados foram separados

por lavagem da macrófita Eichhornia azurea em peneira (Fig. 2) e

identificados até menor nível taxonômico possível (Fig. 3). Medidas

físicas, químicas e de Clorofila-a foram utilizadas para a caracterização

ecológica e determinação do Estado Trófico (IET). Os índices de Shannon

(H’) e dominância de Simpson (D) foram utilizados para avaliar a

diversidade das comunidades. Testes estatísticos e análises de

similaridade foram feitos para comparar as lagoas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A comunidade de macroinvertebrados apresentou diferenças em sua

composição e estrutura entre as lagoas estudadas. Estas diferenças

podem ser causadas pela intensidade de impacto antrópico presente nos

sistemas. Portanto, este trabalho denota a importância do papel dos

táxons no meio e o potencial dos índices biológicos para determinar

impactos ambientais. Podendo ser utilizado como base para programas

de manejo sustentável e estudos sobre bioindicadores de ambientes

lênticos.
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Tabela 1: Índices biológicos das lagoas estudadas, onde: S = Riqueza taxonômica, A =

Abundância total de indivíduos, D = Dominância de Simpson, H’ = Diversidade de

Shannon.

Figura 4: Similaridade de Cosine entre as comunidades de macroinvertebrados de

diferentes lagoas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram detectadas diferenças significativas (p < 0,05) entre as

comunidades de macroinvertebrados. As lagoas do Papagaio, Cinza e

Figueira, região média do litoral, apresentaram uma comunidade distinta,

principalmente pela ausência de táxons comumente encontrados nos

demais ambientes (Fig. 4). Este conjunto de lagoas pode ter sido

diferenciado dos demais por se encontrar em uma área com reduzida

influência antrópica.

Figura 2: Lavagem de macrófitas. Figura 3: Identificação de macroinvertebrados.

Figura 1: A – Comunidade de macroinvertebrados; B - Banco de macrófitas Eichhornia
azurea; C – Detalhe para as raízes de E. azurea como hábitat.
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O estado ecológico também mostrou diferenças entre as lagoas ao

longo da costa, com as lagoas eutróficas encontradas apenas na região

norte do litoral, provavelmente devido a maior urbanização desta área. A

comunidade de macroinvertebrados da Lagoa do Peixoto, hipereutrófica

da região norte do litoral, demonstra o efeito da poluição pelo aumento

da dominância de Goeldichironomus sp. (D = 0,62) e sua consequente

redução de diversidade (H’ = 0,96). Fatores não observados nos demais

ambientes estudados (Tab. 1).

Figueira Papagaio Cinza Lessa Potreirinho Tapera Peixoto Rincão Traíras Emboabinha

S 20 19 10 28 26 21 21 26 18 34

A 301 128 203 667 954 649 4304 507 506 3001

D 0,23 0,36 0,24 0,14 0,23 0,21 0,62 0,11 0,32 0,10

H' 1,93 1,68 1,78 2,46 1,88 1,91 0,96 2,49 1,75 2,59


