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Seção: Ecologia Vegetal

A IMPORTÂNCIA DAS MACRÓFITAS AQUÁTICAS PARA MACROINVERTEBRADOS EM 
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Além de fatores físico-químicos e variáveis espaciais, a presença de comunidades vegetais também consti-
tui um importante fator para a riqueza e composição da comunidade de macroinvertebrados em ambientes 
lênticos. O estudo inédito visa avaliar a importância das comunidades vegetais para fauna de macroinver-
tebrados em lagoas do litoral norte e médio do RS. As macrófitas foram coletadas manualmente em janeiro 
de 2012, em seis lagoas nos municípios de Cidreira, Balneário Pinhal (litoral norte) e Palmares do Sul (litoral 
médio). As plantas foram lavadas sobre peneira (0,5mm) para reter os macroinvertebrados presentes nelas 
e secas em estufa à 40°C para obtenção do peso seco. Os macroinvertebrados foram fixados e identifica-
dos. Foi calculada a riqueza de macroinvertebrados por peso seco de macrófitas. O teste Chi² foi usado para 
evidenciar a relação entre riqueza de macroinvertebrados e macrófitas. Foram coletadas 12 espécies de ma-
crófitas aquáticas em seis lagoas costeiras. Mostrou-se uma associação significativa (p < 0,05) entre a rique-
za de macrófitas e macroinvertebrados nas lagoas estudadas. As macrófitas estudadas mostram diferentes 
graus de colonização por macroinvertebrados sendo que a família Trichodactylidae ocorreu somente nas 
macrófitas flutuantes (Salvinia sp. e Eichhornia crassipes). Em Cabomba sp. e  Salvinia sp. foi constatada a 
maior riqueza de macroinvertebrados por peso seco com 3,150 e 2,113 táxons por grama, respectivamente, 
o que pode estar ligado ao fato de proverem uma maior quantidade de micro hábitats e alimento pela maté-
ria orgânica nelas retida em relação a outras macrófitas, como por exemplo Potamogeton sp. As diferentes 
formas biológicas das macrófitas fornecem micro hábitats distintos, além de proteção contra predadores e 
alimento, sendo a riqueza de macroinvertebrados relacionada à riqueza e composição das comunidades 
vegetais nas lagoas estudadas.

 
 
Palavras-chave: Comunidades vegetais, Invertebrados aquáticos, Ambientes Lênticos 
 
Créditos de Financiamento: UCS 
Programa Petrobras Ambiental (Projeto Lagoas Costeiras II) 
 
(1) Universidade de Caxias do Sul, Centro de Ciências agrárias e Biológicas, Rua Francisco Getúlio Var-
gas, 1130, Bairro Petrópolis, Caxias do Sul, RS, Brasil.  
(2)Universidade de Caxias do Sul, Centro de Ciências agrárias e Biológicas, Rua Francisco Getúlio Var-
gas, 1130, Bairro Petrópolis, Caxias do Sul, RS, Brasil.


