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 A  fauna  de  macrozoobentos  é  parte  essencial  do  processamento  da  matéria  orgânica  dentro  de  um
ecossistema lacustre.  Essa  importância  se  deve  ao  fato  de  a  comunidade  de  macroinvertebrados  estar
composta por diversas guildas alimentares, utilizando todos os tipos de matéria orgânica disponíveis, do
lodo orgânico até o perifiton das macrófitas. Estes organismos também podem ser sensíveis ou tolerantes
às  variações  do  meio,  principalmente  ao  teor  de  oxigênio  da  água,  características  que os  tornam bons
indicadores das condições ambientais. Desta forma, são amplamente utilizados na avaliação ecológica de
rios,  porém seu uso na analise de lagos ainda é incipiente. O presente estudo tem como objetivo analisar
fatores  determinantes  para  a  estrutura  e  composição  de  comunidades  de  macroinvertebrados
bentônicos. Foram selecionadas 12 lagoas no Litoral Norte da planície costeira do Rio Grande do Sul. As
coletas  de  macroinvertebrados  foram  feitas  no  verão  de  2015,  em  quatro  macrófitas  (Eichhornia
azurea, Salvinia auriculata, Schoenoplectus californicus, Potamogeton ferrugineus) de diferentes
arquiteturas  para  evidenciar  a  influência  das  condições  espaciais  nas  comunidades.   Com  o  intuito  de
analisar  a  influência  dos  fatores  espaciais,  como  o  substrato  amostrado  e  os  fatores  ecológicos  das
lagoas,  sobre  as  comunidades  bentônicas,  foram  aplicados  os  índices  de  diversidade,  similaridade  e
sobreposição  de  nicho.  Foram  coletados  63584  indivíduos  de  54  táxons.  Os  resultados  confirmam  a
grande  importância  da  arquitetura  das  macrófitas  para  a  riqueza  e  composição  da  comunidade  de
macroinvertebrados, sendo S. auriculata e E. azurea as macrófitas que apresentaram maior riqueza de
macrofauna  associada  às  suas  raízes.  As  relações  entre  a  riqueza  e  composição  das  comunidades
macrozoobentônicas  e  as  características  físicas  e  químicas  da água das lagoas estão sendo estudadas,
utilizando  métodos  empíricos,  como  o  índice  do  estado  trófico,  e  procedimentos  estatísticos,  como
análises  de  correlação  e  regressão.  Verifica-se  que  os  fatores  espaciais,  decorrentes  das  diversas
arquiteturas  das  macrófitas,  influenciam  na  composição  e  riqueza  das  comunidades  de
macroinvertebrados,  contudo  a  diferença  entre  os  fatores  espaciais  e  ecológicos  ainda  está  sendo
estudada.
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