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Ambientes de águas continentais são ambientes essenciais à vida e bem-estar da

humanidade. A espécie humana que depende destes ambientes para suprimento de

água em quantidade e qualidade, para atender suas necessidades biológicas, de lazer e

econômicas. A zona litorai das lagoas costeiras são áreas compostas por amplas

faixas de macrófitas, que abrigam elevada diversidade de macroinvertebrados,

pois estas provêm abrigo, alimento e local para ovoposição. Assim, com a

caracterização da comunidade de macroinvertebrados, é possível monitorar alterações

decorrentes de atividades humanas como a agricultura, a urbanização e a

industrialização.

INTRODUÇÃO

As formas imaturas das ordens Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (EPT)

constituem animais relevantes em índices biológicos da integridade ambiental,

especialmente em ambientes lóticos. Entretanto, Plecoptera não é encontrado em

ambientes lênticos do Sul do Brasil e a presença e o grau de indicação de Ephemeroptera e

Trichoptera em lagos ainda é pouco conhecida. O objetivo deste estudo é relacionar a

presença das famílias de Ephemeroptera e Trichoptera às condições tróficas de 28 lagoas do

litoral do Rio Grande do Sul.

O material a ser estudado foi coletado entre 2008 e 2016 dentro das atividades do

projeto Lagoas Costeiras. As amostragens foram efetuadas por meio de coleta manual

sobre a vegetação aquática, arrasto de peneira sobre o sedimento e a vegetação de

fundo e por draga em áreas mais profundas. O material coletado foi lavado sob peneira

(malha = 2mm) para separação dos macroinvertebrados, os quais foram depositados na

coleção científica do Laboratório de Toxicologia e Limnologia da Universidade de Caxias

do Sul. O grau de eutrofização das lagoas foi determinado utilizando-se o índice de

Estado Trófico (IET) de Carlson (1977), calculado para as lagoas costeiras (Schäfer et al.,

2009, 2013, 2017), usando o teor de fósforo e clorofila a, foi correlacionado ao número

de famílias e de indivíduos presentes. As medidas de fósforo, clorofila-a e os valores do

IET que variam entre 0 (baixa eutrofização) e 100 (eutrofização extrema) indicam

enriquecimento por aporte de nutrientes nos sistemas hídricos. Valores elevados de

fósforo se relacionam com os altos valores registrados para clorofila-a, indicando o

aumento da biomassa fitoplanctônica.
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Analisando o número de famílias das duas ordens, a Lagoa das Traíras foi a mais

diversa com presença de sete entre as oito famílias (Baetidae, Caenidae, Leptohyphidae,

Polymitarcyidae, Hydropsychidae, Polycentropodidae, Leptoceridae) registradas nas

lagoas do estudo, enquanto a Lagoa do Marcelino apresentou somente uma. A razão

para estes resultados se deve as características ecológicas de cada lagoa e ao grau de

eutrofização que estas se encontram, demonstrado pelos valores do IET Clorofila (75) e

IET Fósforo (80) para a Lagoa das Traíras. Na Lagoa do Marcelino, com o maior IET

Fósforo (91) e IET Clorofila (91), foi registrada somente a presença de Baetidae, família

considerada tolerante entre os Ephemeroptera, enquanto na Lagoa da Charqueada

observou-se o menor valor do IET Clorofila (65) IET Fósforo (78) entre as lagoas, sendo

registradas três famílias de Ephemeroptera (Baetidae, Caenidae, Leptohyphidae) e três

famílias de Trichoptera (Hydroptilidae, Leptoceridae, Polycentropodidae).

Fig.3. Área do projeto Lagoas Costeiras A - Lagoas Costeiras I; B – Lagoas Costeiras II; C –

Lagoas Costeiras III. 
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O teste de Kolmorov-Smirnov identificou a distribuição não paramétrica dos dados,

sendo aplicada o cálculo de correlação Spearman para relacionar o número de famílias e

a quantidade de indivíduos com os valores TSI Clorofila e TSI Fósforo. A análise

evidenciou uma correlação negativa significativa entre Leptoceridae (Trichoptera) o que

demonstra que há maior número de indivíduos, onde o TSI clorofila e TSI fosforo foram

menores, ou seja, em ambientes com menor grau de trofia. Esta família é referida como

sensível à eutrofização o que leva ser este táxon um potencial indicador do estado

trófico das lagoas. Para melhor analisar esta relação deve-se identificar os gêneros e,

eventualmente espécies, presentes desta família e determinar seu possível grau de

indicação da qualidade ambiental. A ordem Ephemeroptera não apresentou relação com

os IETs (r = 0,09). A partir da maior tolerância de Baetidae ao enriquecimento orgânico, a

análise de correlação com Ephemeroptera foi refeita sem esta família. Os resultados

mostram um relação inversa, semelhante a observada para Trichoptera (TSI Clo r= -0,12

e TSI P r= -0,15), no entanto sem significância estatística.

Para melhor identificar possíveis bioindicadores ao monitoramento biológico destes

ecossistemas, os estudos devem aprofundar o conhecimento ao nível de gênero e

ampliar o número de lagoas para maior confiabilidade dos resultados.
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