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A poluição dos recursos hídricos por esgotos domésticos, industriais ou agrícolas causa diversos impactos
nas características da água e altera as comunidades aquáticas. Em lagoas, a contaminação por despejos
urbanos é responsável pela aceleração no processo de eutrofização, chamado de eutrofização antrópica.
Os macroinvertebrados são componentes importantes da comunidade aquática e podem ser utilizados no
monitoramento  da  integridade  ambiental.  Este  estudo  teve  como  objetivo  avaliar  a  alteração  na
comunidade  de  macroinvertebrados  decorrente  do  impacto  gerado  por  despejos  urbanos  em  lagoas
costeiras  no  Litoral  Norte  do  Rio  Grande  do  Sul.  Os  macroinvertebrados  foram  coletados  na  macrófita
Eichhornia azurea, entre 2015 e 2016, totalizando 12 amostras. O peso seco da macrófita (g) foi inferido e
a  sua  relação  com  a  abundância  de  indivíduos  foi  testada  pela  análise  de  correlação  de  Pearson.  Os
índices  de  Simpson  (D  e  1-D),  Shannon  (H'),  Menhinick  (M)  e  Margalef  (Mg)  foram  aplicados  para
determinar a estrutura da comunidade. Foram obtidas as medidas de saturação de O2 (%), condutividade
(μS/cm),  pH,  transparência  (m),  clorofila-a  (mg/m³),  DBO5  (mg/l),  nitrato  (mg/l),  amônia  (mg/l),  fósforo
total  (mg/l)  e  Índice  de  Estado  Trófico  (IET).  A  relação  da  estrutura  da  comunidade  com  as  medidas
bióticas e abióticas do habitat foi avaliada por meio da análise de componentes principais (PCA). Não foi
constatada  relação  entre  a  biomassa  da  macrófita  e  a  abundância  de  macroinvertebrados,  o  que
possibilitou  usar  como  abundância  a  quantidade  de  indivíduos  encontrada  de  cada  táxon.  O  índice  de
dominância e a abundância das comunidades apresentaram alta correlação com o IET, enquanto este foi
correlacionado  negativamente  com  a  transparência  e  a  diversidade  de  macroinvertebrados.  A  relação
entre o aumento de D nas comunidades e a diminuição da diversidade foi evidenciada pelos índices H' e
1-D,  que  utilizam  a  heterogeneidade  como  fator  de  cálculo.  Os  outros  índices,  baseados  em  S,  não
demonstraram a real  alteração decorrente do impacto antrópico,  não sendo recomendados em estudos
de  monitoramento.  Estes  resultados  evidenciam  que  o  impacto  de  despejos  urbanos  em  ambientes
lênticos alteram a estrutura da comunidade e comprometem os serviços ambientais prestados por estes
recursos hídricos. O conhecimento destas mudanças pode também contribuir à gestão correta das lagoas
objetivando sua preservação.
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