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Zoobentos de duas lagoas intermitentes da caatinga paraibana e as  

influências do ciclo hidrológico 
 

Artur Henrique Freitas Florentino de Souza, Francisco José Pegado Abílio 

 
RESUMO 
 
Objetivou-se determinar a estrutura taxonômica, abundância relativa dos invertebrados bentônicos 
associados ao sedimento litorâneo das lagoas intermitentes Panati (Taperoá-PB) e Serrote (Boa 
Vista-PB), da Caatinga, para entender a dinâmica dessa biocenose aquática. Fizeram-se seis coletas 
bimestrais (agosto/2003 a junho/2004), sendo o sedimento coletado em três pontos pré-
determinados utilizando-se um pegador manual de malha de 500µm, onde as amostras foram 
fixadas em formol a 4% no campo e levados para o laboratório para a triagem, sendo os animais 
obtidos identificados e conservados em álcool 70%. Determinaram-se também algumas variáveis 
físicas e químicas da água e do sedimento. Nas análises, registrou-se 34 táxons na lagoa Panati e 25 
na lagoa Serrote, destacando-se: Insecta, Annelida, Gastropoda, Crustacea, Nematoda e 
Hydracarina. Na fase seca, os insetos dominaram, sendo os Chironomidae os mais abundantes em 
outubro/2003, com 60,98% do total da fauna em Panati. Já na lagoa Serrote, os Chironomidae 
atingiram 89,4% de abundância em agosto/2003. Durante a fase chuvosa, na lagoa Panati, os 
crustáceos passaram a dominar, sendo os Conchostraca os mais abundantes no mês de 
fevereiro/2004, com 50,62% do total da fauna. Entretanto, também período chuvoso na lagoa 
Serrote, os Chironomidae permaneceram dominantes, atingindo abundância relativa de 91,69% em 
junho/2004. A pluviosidade foi um fator positivo significativo para os Crustacea, e negativo 
significativo para os Chironomidae. No entanto, para a lagoa Serrote, a condutividade elétrica foi o 
fator negativo significativo para os Chironomidae.  
 
Palavras-chave: macroinvertebrados bentônicos, lagoas intermitentes, Caatinga.  
 
ABSTRACT 
 
It was aimed in this work to determine the taxonomic structure, relative abundance of the benthonic 
macroinvertebrates associated to the mud of the ephemeral ponds, Panati (Taperoá-PB) and Serrote 
(Boa Vista-PB), from the Caatinga in Cariri, with the purpose of understanding the dynamics in the 
community of those aquatic systems. Six bimonthly samples were made between August/2003 and 
June/2004. The sediment was collected in three pro-certain points by using a D-frame aquatic net 
with 500µm mesh size. In the field the colleted samples were fixed in formalin 4% and in the 
laboratory they were screened and the obtained animals were identified and conserved in alcohol 
70%. It was also determined some physical and chemical variables of water and mud. According to 
the analyzed data, it was registered the occurrence of 34 taxa in Panati pond and 25 taxa in Serrote 
pond, the predominant groups were Insecta, Annelida, Gastropoda, Crustacea, Nematoda and 
Hydracarina. During the dry season the insects were dominant and the Chironomidae were the most 
abundant in October/2003, with 60,98% of the total fauna in Panati pond. In Serrote pond, however, 
Chironomidae reached 89,4% of relative abundance in August/2003. During the rainy season in 
Panati pond, the crustaceans started to dominate and reached the number of 8.860 specimens. 
Conchostraca was the most abundant group in February/2004, with 50,62%. In the opposite, in the 
rainy season in Serrote pond, Chironomidae were dominant reaching the maximum of relative 
abundance of 91,69% in June/2004. The rain was the significant positive factor (r = 093, p ≤ 0,05) 
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for Crustacea, and it was no significant negative factor (r = - 0,65, p ≤ 0,05) for Chironomidae. 
However, for Serrote pond, the electrical conductivity (r = -0,92, p ≤ 0,05) were the significant 
negative factors for Chironomidae.  
 
Keywords: macroinvertebrates, ephemeral ponds, Caatinga. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

As principais zonas úmidas naturais do 
semi-árido brasileiro são os rios e as lagoas 
intermitentes. Nessa região, essas lagoas servem 
de refúgio para muitos animais e plantas, 
contribuindo assim para o aumento da 
diversidade e produtividade regional 
(MALTCHIK, 1999, SILVA-FILHO, 2004). 

As lagoas do semi-árido são 
caracterizadas por fortes influências de cheias e 
secas e são excelentes exemplos para estudos 
ecológicos, pois apresentam limites diferentes e 
que estão sujeitos às perturbações promovidas 
pelas secas (MALTCHIK, 1999). 

As Lagoas efêmeras, segundo a 
classificação de BARRETO (2001), podem ser 
do tipo “Depressional”, que podem ser isoladas 
fechadas ou isoladas abertas; e “Fluviais” ou 
“Ribeirinhas” (marginal ou não-marginal). Nas 
lagoas depressionais fechadas, as entradas de 
água são exclusivamente oriundas da chuva e/ou 
escoamento superficial, enquanto que a saída d 
água ocorre através da evaporação. 

 Por outro lado, nas lagoas depressionais 
abertas, de acordo com a mesma autora, ocorre 
à mesma situação de entrada supracitada, porém 
quando atinge o volume máximo, há uma saída 
horizontal de água por conseqüência da 
declividade do terreno. 

As lagoas efêmeras de regiões semi-
áridas têm sido consideradas ambientes com 
elevada diversidade de sua biocenose, a qual 
pode gerar o conhecimento desta no que diz 
respeito às adaptações destes organismos às 
flutuações sazonais do ambiente. Daí a 
necessidade da conservação destes ecossistemas 
(PONCE-PALAFOX & ARREDONDO-
FIGUEROA, 1998; WILLIAMS, 2000). 

Fatores biogeográficos, tais como, idade 
do corpo d’água, grau de isolamento e a área 
inundada, e as características do habitat 
(variedade de substratos, variedade da flora, 
química da água, predação e competição) são 
determinantes na composição, abundância,  

 
 
 
 
riqueza de espécies e dinâmica populacional da 
fauna de macroinvertebrados em corpos d’água 
temporários (ABÍLIO, 2002). Curtos períodos 
de chuva e estiagens prolongadas alteram os 
substratos e forçam a comunidade de 
invertebrados a suportarem ampla faixa de 
variação das condições físicas e químicas do 
ambiente (SMITH et al., 2003).  

Os invertebrados bentônicos ou 
zoobentos são caracterizados por habitarem o 
sedimento aquático ou a superfície deste. Há 
animais bentônicos que habitam a região 
litorânea dos corpos aquáticos e os que 
compõem a região profunda (ESTEVES, 1998). 

De acordo com o mesmo autor, existe 
uma classificação para o zoobentos lacustre 
quanto ao tamanho de abertura de malha: 
“Microbentos” constituídos por pequenos 
organismos como protozoários, rotíferos; 
“Mesobentos ou Meiobentos” que são animais 
retidos em peneiras cuja abertura de malha e em 
torno de 0,3 a 0 8mm; “Macrobentos” que são 
animais retidos em peneira acima de 0,8mm de 
abertura. Porém, os zoobentólogos utilizam de 
diversos critérios de tamanho para classificar o 
bentos. 

Estes animais compõem um grupo de 
grande importância ecológica em ecossistemas 
aquáticos continentais, participando das cadeias 
alimentares, fluxo de energia para o sistema, 
biorrevolvimento e também sendo um dos elos 
principais da estrutura trófica do ecossistema 
(EATON, 2003). Além disso, a interação entre 
os fatores ambientais, tipo de substrato e sua 
biocenose determina a composição, riqueza 
taxonômica e a distribuição dos invertebrados 
nestes habitats (CARVALHO & UIEDA, 2004). 

Os invertebrados bentônicos vêm sendo 
amplamente estudados, devido ao papel 
relevante que desempenham no funcionamento 
do ambiente aquático, constituindo uma 
ferramenta útil em avaliações e monitoramento 
ambiental. Esses organismos são considerados 
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bioindicadores porque, em determinadas 
condições ambientais, os grupos mais 
resistentes podem se tornar numericamente 
dominantes, enquanto outros mais sensíveis 
podem se tornar raros ou ausentes (BRIGANTE 
et al, 2003). 
 Objetivou-se nesse trabalho estudar as 
Unidades Taxonômicas Operacionais do 
zoobentos de duas lagoas intermitentes da 
caatinga paraibana e suas estratégias adaptativas 
para a sobrevivência nesses ecossistemas 
durante um ciclo hidrológico. 
 
1.1. Área de Estudo 
 

A Sub-Bacia do Rio Taperoá, que está 
inserida na grande Bacia Hidrográfica do rio 
Paraíba (onde este é composto também das 
Regiões do Alto, Médio e Baixo Curso do Rio 
Paraíba), apresenta um total acumulado de 
42.447.106 m3.  Seu principal rio é o Taperoá, 
de regime intermitente, que nasce na Serra de 
Teixeira e desemboca no rio Paraíba, no açude 
de Presidente Epitácio Pessoa ou “Boqueirão” 
(Fig.1A) (GOVERNO DO ESTADO DA 
PARAÍBA, 1985) 

No município de Taperoá-PB, localiza-
se a lagoa Panati, (Fig. 1B e C), que está 
posicionada a 07º 11’ 14’’ S e 36º 49’ 52’’ W, 
com uma altitude de 560,2 m acima do nível do 
mar. Está localizada na margem direita da 
rodovia estadual PB-238 (sentido Assunção-PB-
Taperoá-PB), em contato direto com o paredão 
da pista. É considerada uma lagoa depressiaonal 
fechada. 

No município de Boa Vista-PB, está 
localizado a lagoa Serrote (Fig. 1D e E), que se 
posiciona a 07º 18’ 48’’ S e 36º 20’ 31’’ W, 
tendo uma altitude de 516,7 m acima do nível 
do mar. Está localizada a margem direita da 
rodovia federal BR – 412, onde também está em 
contato direto com o paredão (sentido Boa 
Vista-PB - São João do Cariri-PB). Este corpo 
aquático é também considerado depressional 
fechada. 

 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1  Variáveis Ambientais 
 

Os índices pluviométricos da região 
foram obtidos no LMRS-PB (Laboratório de 

Meteorologia, Recursos Hídricos e 
Sensoriamento Remoto da Paraíba (disponível 
emhttp://www.lmrs-semarh.ufcg.edu.br/meteoro 
/chuvas_mes.shtml, acesso em 10/12/2004).  

Para a avaliação da influência dos 
parâmetros físicos e químicos da água sobre os 
invertebrados bentônicos, amostras de água da 
superfície foram coletadas no mesmo dia e local 
de coleta dos animais, em intervalos bimestrais, 
desde o período de agosto de 2003 a junho de 
2004. 

 Foram analisadas: Temperatura da água 
(ºC) pH, Condutividade Elétrica (µS/cm), 
Alcalinidade (mg CaCO3/L)- determinada por 
titulação, através do método descrito em 
GOLTERMAN et al. (1978). Dureza Total da 
Água (mg CaCO3/L) - foi determinada por 
titulação, através do método descrito no 
Standard Methods (APHA, 1976). Oxigênio 
Dissolvido (mg O2/L), determinado pelo método 
clássico de Winkler, descrito em 
GOLTERMAN et al. (1978). Os valores 
calculados em mg/L foram convertidos para % 
de saturação, utilizando nomograma de 
interconverção de concentração de O2 para % de 
saturação, descrito também por GOLTERMAN 
et al. (1978) e adaptado por Pinto-Silva (2002).  

Amostras do sedimento foram coletadas 
para determinar o teor de matéria orgânica, 
através da perda por ignição a seco 
(metodologia modificada e descrita em CÓ, 
1979).  

 
2.2. Análise Qualitativa da Fauna Bentônica 

 
Os macroinvertebrados das regiões 

litorâneas das lagoas intermitentes Panati e 
Serrote foram coletados bimestralmente, desde 
agosto/2003 a junho/2004, qualitativamente, 
através de um pegador manual com abertura de 
malha de 500 µm. 

O sedimento retirado foi transferido para 
sacos plásticos, fixado em formol a 4% no 
campo e encaminhado para o laboratório. As 
amostras foram lavadas em água corrente e o 
material retido em peneiras de malhas 1mm e 
200 µm, foram colocadas em potes plásticos e 
fixadas em formol a 4%, sendo a triagem do 
material realizada através de bandejas 
iluminadas e os indivíduos encontrados 
colocados em frascos de vidro e conservados em 
álcool a 70%. Os resultados foram divididos em 
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duas etapas: somatório dos táxons registrados na 
estação seca e somatório dos táxons na estação 
chuvosa. 

A identificação dos organismos foi feita 
sob estereomicroscópio Zeiss. Utilizou-se para 

isso chaves de identificação de acordo com os 
seguintes autores: MERRIT & CUMMINS 
(1984); BRINKHUST & MARCHESE (1989); 
TRIVINHO-STRIXINO & STRIXINO (1995); 
LOPRETTO & TELL (1995a e b). 

 

 
Figura 1. (A) Mapa do Brasil, destacando a Sub-Bacia Hidrográfica do rio Taperoá no Estado da Paraíba, onde ilustra a 

localização da lagoa Panati e lagoa Serrote. (B e C) Lagoa Panati, Taperoá – PB, no período de cheia e seca, 
respectivamente.  (D e E) Lagoa Serrote, Boa Vista – PB, no período de cheia e seca, respectivamente. 

 
2.3 Análise Estatística 

 
Foi utilizado o software STATISTICA 

7.0, para que fossem realizadas as seguintes 
análises: (a) Índice de Similaridade, baseado na 
Distância Relativa Euclidiana (DRE), sendo 
produzido um dendrograma “Cluster”.  Esta 
análise foi realizada para verificar se houve 
diferenças na densidade e composição das 
famílias de macroinvertebrados das lagoas 
Panati e Serrote; (b) Análise de Componentes 
Principais (ACP) para conhecer os fatores 
ambientais que influenciam positiva ou 
negativamente na fauna bentônica. 

 
3. RESULTADOS 
 
3.1. Variáveis Ambientais 
 

No município de Taperoá – PB, de 
agosto de 2003 a junho de 2004, o somatório 
dos valores pluviométricos foi de 690,4 mm, 
sendo que o maior índice pluviométrico foi 
registrado no mês de janeiro de 2004, com 
413,6mm, logo após a um rigoroso período de 
seca. Entretanto, no município de Boa Vista-PB, 
constataram-se também baixos índices 
pluviométricos durante o período de agosto a 
dezembro de 2003, compreendendo o período 

A 
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de estiagem, cujo valor acumulado de chuvas 
foi de 28,6 mm. Na fase de chuvas, houve uma 
elevação no índice pluviométrico, tendo o valor 
máximo obtido no mês de janeiro/2004 com 
213,9mm.  

Com relação à temperatura da água na 
lagoa Panati, os resultados apresentaram uma 
baixa variação média de 5,6 ºC durante o 
período de estudo. Os valores médios mínimos e 
máximos foram obtidos em junho/2004 (26ºC) e 
dezembro/2003 (31,6ºC), respectivamente. 
Registrou-se também uma baixa variação na 
temperatura da água da lagoa efêmera Serrote 
entre os meses estudados, chegando a uma 
diferença de amplitude de 3,4ºC, sendo os 
valores médios máximos e mínimos, 
respectivamente, de 29,9ºC em agosto/2003 e 
26,5ºC em outubro/2003 e dezembro/2003 
(Figura 2). 

O pH, nas lagoas Panati e Serrote, 
mostraram-se ligeiramente alcalinos no ano de 
2003, que correspondem ao período de 
estiagem, obtendo-se os valores médios 
máximos 7,53 (Dezembro/2003) e 7,79 
(outubro/2003), respectivamente para as lagoas. 
Ao contrário, de janeiro a junho do ano de 2004, 
correspondente à época das chuvas, o pH 
revelou-se ligeiramente ácido, atingindo no mês 
de abril/2004, um valor médio mínimo de 6,4 
(em Panati) e no mês de fevereiro/2004, com 
6,2 em Serrote. 

A condutividade elétrica na lagoa Panati 
apresentou uma ampla variação durante o 
período estudado, obtendo um valor médio 
máximo registrado no mês de outubro/2003 de 
350µS/cm, chegando a redução máxima no ano 
de 2004, com 137,5µS/cm no mês de 
fevereiro/2004. Na lagoa Serrote, registrou-se 
uma elevação nos valores médios durante o 
período entre agosto/2003 a dezembro/2003 
(fase seca), cujo valor médio máximo obtido foi 
no mês de dezembro/2003, com 827µS/cm, 
tendo um acentuado decréscimo durante o 
período de chuva, onde o valor médio mínimo 
foi obtido no mês de fevereiro/2004, com 
278,3µS/cm. 

Quanto às médias dos teores de 
saturação de oxigênio na lagoa Panati, os 
valores mínimo e máximo também foram 
registrados nos meses de outubro/2003, com 
46%, e em dezembro de 2003, com 145% 
respectivamente, mostrando também uma 

grande variação de teor de oxigênio. Na lagoa 
Serrote, o mesmo ocorreu com o teor de 
saturação de oxigênio na lagoa Serrote, cujos 
valores médios de agosto/2003 a fevereiro/2004 
permaneciam entre 80% a 85% de saturação. 
Contudo, obteve-se uma porcentagem média 
máxima de 92% no mês de junho/2004, 
enquanto que o teor médio mínimo foi 
registrado em abril/2004, com 46%. 

 A dureza total, na lagoa Panati, teve um 
valor máximo no mês de outubro/03, com 85 
mgCaCO3/L, enquanto que o valor mínimo 
detectado foi de 36 mgCaCO3/L no mês de 
fevereiro e junho de 2004. Registrou-se, 
entretanto, na lagoa Serrote, um progressivo 
aumento da dureza total da água durante o 
período de estiagem, atingindo um valor médio 
máximo 104,5mgCaCO3/L, decrescendo no 
período chuvoso, com um valor médio mínimo 
de 48mgCaCO3/L em fevereiro/2004.  

Quanto à alcalinidade, na lagoa Panati, 
registraram-se os maiores e os menores valores 
médios, respectivamente, nos meses de 
agosto/2003, com 26mgCaCO3/L e 
fevereiro/2004 com 7,3 mgCaCO3/L, atingindo 
uma variação de 18,7 mgCaCO3/L durante o 
período estudado. Em Serrote, assim como 
ocorreu com as outras variáveis, durante a fase 
de estiagem houve uma elevação nos valores 
médios, sendo o valor médio máximo obtido no 
mês de dezembro/2003 (41 mgCaCO3/L). 
Durante a fase chuvosa, houve uma diminuição 
nos valores médios dessa variável, atingindo o 
valor médio mínimo de 20 CaCO3/L no mês de 
abril/2004 (Figura 2). 

Com relação ao teor de matéria orgânica 
do sedimento da lagoa Panati, constatou-se uma 
elevação progressiva nos valores médios no 
período da estiagem, correspondente aos meses 
de agosto a dezembro de 2003. O valor máximo 
obtido foi registrado no mês de dezembro/2003, 
com 51%, enquanto que o valor mínimo foi no 
mês de junho de 2004, período chuvoso, com 
6,2% (Figura 2). 

Com relação ao teor de matéria orgânica 
do sedimento da lagoa Serrote, registrou-se uma 
elevação nos valores entre os meses de agosto a 
outubro/2003, chegando a alcançar o valor 
médio máximo neste mês 33,3%. Entre os 
meses de outubro/2003 a fevereiro/2004, houve 
uma forte diminuição nos teores de matéria 
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orgânica, atingindo o valor mínimo de 6% no mês de fevereiro/2004 (Figura 2). 

   
 

     
 

    
 

  
Figura 2 - Valores médios (3 pontos de coletas) da pluviosidade (mm), Temperatura (ºC),  pH, Condutividade elétrica 
da água (µS/cm), Saturação de Oxigênio (%), Dureza Total (mg CaCO3/L), Alcalinidade (mg CaCO3/L) e teor de 
matéria Orgânica (%) da lagoa Panati (Taperoá-PB) e lagoa Serrote (Boa Vista-PB) no período de agosto/2003 a junho/ 
2004. 

 
 

A análise granulométrica da lagoa Panati 
demonstrou que grande parte desse sedimento é 
Arenoso, com uma porcentagem máxima de 6% 
no Ponto 2 (Figura 3). Entretanto, no Ponto 1, 
apesar da fração arenosa ser mais representativa 
(66%), observou-se uma concentração de 24% 

de Argila, sendo este ponto classificado como 
sedimento rancoargilo-arenoso. 

A lagoa Serrote mostrou um sedimento 
arenoso, registrando-se 84% de areia no Ponto 3 
(P3), na  composição granulométrica, enquanto 
que se obteve valores para argila 14% e silte 
8%, respectivamente no P1 e P2 (Figura 3). 
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Figura 3 - Análise Granulométrica do sedimento da lagoa Panati (Taperoá-PB) e lagoa Serrote (Boa Vista-PB) durante o 

período estudado. 
 
 
3.2. Fauna Bentônica 
 

No total, foram coletados 34 táxons 
pertencentes à lagoa Panati e 25 táxons na lagoa 
Serrote, sendo representado no total pelos 
Gastropoda (Ampullariidae, Planorbidae); 
Insecta (Coleoptera, Diptera, Heteroptera, 
Odonata, Ephemeroptera, Trichoptera, 
Hymenoptera); Crustacea (Ostracoda, 
Conchostraca); Annelida (Hirudinea, 
Oligochaeta), Nematoda e Hydracarina. A maior 
riqueza de zoobentos na lagoa Panati foi 
registrada no mês de junho de 2004, com 23 
táxons, seguido do mês de agosto de 2003, com 
18 taxa. Enquanto isso, na lagoa Serrote, foram 
registrados 18 táxons em agosto/2003 e 12 
táxons em junho/2004 (Tabelas 1e 2). 

Durante o período de estudo na lagoa 
Panati, constatou-se que houve mudanças de 
dominância, sendo os dípteros Chironomidae os 
mais representativos, tendo a abundância 
máxima de 60,98% do total da fauna no mês de 
outubro/2003, época de estiagem. Durante a 
época em que a lagoa se estabilizava no final da 
fase chuvosa, os Chironomidae também foram 
os mais freqüentes entre os meses de abril/2004 
(36,04%) a junho/2004 (50,4%). 

Durante o período de estiagem na 
mesma lagoa, houve apenas um registro de 
0,11% de abundância relativa dos Conchostraca 
no mês de agosto/2003, enquanto que os 
Ostracoda foi de 22,05% no mesmo mês. 
Entretanto, durante a fase chuvosa, houve uma 
elevação na abundância dos Conchostraca, 

atingindo a abundância máxima de 50,62% do 
total da fauna no mês de fevereiro/2004, 
seguidos dos Ostracoda, com 39,05%. 

Em agosto/2003, foram obtidas três 
famílias da ordem Ephemeroptera (Baetidae, 
Caenidae e Polymitarcyidae), enquanto que no 
mês de junho/04, esta foi representada apenas 
por uma família (Baetidae), que chegou a 
contribuir com 9,8% do total da fauna. 

Os Trichoptera, registrados no mês de 
junho de 2004, foram representados por três 
famílias (Helicopsychidae, Hydropsychidae e 
Lepidostomatidae), que chegaram a um total 
relativo de 0,14%, 0,14% e 3,24%, 
respectivamente. 

Duas famílias de Gastropoda foram 
registradas nessa análise: Planorbidae, 
(Biomphalaria straminea, Plesiophysa ornata e 

Drepanotrema sp.) e uma espécie da família 
Ampullariidae, Pomacea lineata. Dentre esses 
moluscos, o que mais se destacou foi a 
Plesiophysa ornata, tendo o maior valor de 
abundância relativa no mês de junho/2004, com 
9,64% do total da fauna de invertebrados.  

Concomitantemente, na lagoa Serrote, 
com exceção dos Oligochaeta (abundância 
máxima relativa de 44,24% em 
dezembro/2003), os Chironomidae dominaram 
durante todo o período de estudo, atingindo uma 
abundância relativa máxima de 91,69% em 
junho/2004. No mês de dezembro/03, foi 
registrada para estes insetos uma abundância 
relativa de 5% do total da fauna. 
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Já os Trichoptera foram representados 
por quatro famílias, sendo a Lepidostomatidae a 
mais representativa nessa ordem de insetos, com 
uma abundância relativa de 0,32% do total de 
fauna no mês de agosto/2003. 

Os gastrópodes tiveram uma baixa 
representatividade, sendo a espécie Pesiophysa 

ornata a mais freqüente na lagoa Serrote, com 
21,23% do total da fauna no mês de 
dezembro/2003. 

Com relação aos hábitos alimentares dos 
invertebrados na lagoa Panati, foram destacadas 
as seguintes categorias durante todo o período 
estudado: Detritívoros, Carnívoros e Herbívoros 
(Figura 3). Em relação aos grupos funcionais de 
alimentação, estão detalhados acima na Tabela 
1. 

Durante a fase de estiagem nessa lagoa, 
houve dominância dos carnívoros, 
principalmente no mês de dezembro/2003, 
atingindo 87,8% da fauna de invertebrados. 
Entretanto, na fase chuvosa, essa 
representatividade diminuiu bruscamente logo 
após as primeiras chuvas, registrando-se em 
fevereiro/2004 o percentual de 0,68% da fauna 
deste mês.  

Já os Detritívoros foram o segundo mais 
representativos na lagoa Panati, durante a fase 
seca, principalmente em agosto/2003, com um 
percentual de 45,33% do total da fauna. Mas foi 
durante a fase chuvosa que essa categoria 
alimentar foi dominante, atingindo a 
representatividade mais elevada em 
fevereiro/2004, com 97,93%. 

Houve pouca representatividade dos 
herbívoros nessa lagoa, principalmente durante 
a fase de estiagem, registrando-se 0,53% no mês 
de outubro/2003. Todavia, no mês de 
junho/2004, os herbívoros atingiram 29,62% no 
mês de junho/2004. 

Com relação aos hábitos alimentares do 
zoobentos da lagoa Serrote, foram também 
destacadas as seguintes categorias durante todo 
o período estudado: Detritívoros, Carnívoros e 
Herbívoros (Figura 3). Em relação aos grupos 
funcionais de alimentação, estão detalhados na 
Tabela 1. 

Na lagoa Serrote, foi marcante a 
variação de dominância entre as categorias 
alimentares, tanto no que diz respeito à fase seca 
quanto na fase chuvosa. 

Os carnívoros, principalmente no mês de 
agosto/2003, durante a fase seca, atingiram 
46,91% da fauna de invertebrados, sendo a 
maior representatividade obtida. Entretanto, à 
medida que se aproximou da fase chuvosa, essa 
representatividade decresceu, principalmente 
logo após as primeiras chuvas, registrando-se 
em fevereiro/2004 o percentual de 1,99% da 
fauna deste mês na lagoa Serrote. 

Já os Detritívoros, nesse corpo aquático, 
foram mais representativos durante o final da 
fase seca, dezembro/2003, com um percentual 
de 61,72% e no início da fase chuvosa, com um 
percentual de 62,96% em fevereiro/2004.  

As dominâncias dos herbívoros nessa 
lagoa ocorrem, principalmente, nos meses de 
outubro/2003 (fase de estiagem), registrando-se 
64,24% e em abril/2004, obtendo o valor 
máximo de 71,42% do total de zoobentos. 

Fazendo uma relação entre a fauna 
bentônica da lagoa Panati e os períodos de 
estiagem (agosto a dezembro/2003) e chuvas 
(janeiro a junho/2004), constatou-se que houve 
uma ampla diferença tanto numérica quanto na 
representatividade de grupos taxonômicos nas 
respectivas fases. 

O somatório geral desses animais 
chegou ao valor de 18.109 indivíduos em 
Panati, distribuídos nos grupos: Insecta, 
Crustacea, Annelida e Gastropoda. Do mesmo 
modo, o somatório geral desses animais chegou 
ao valor de 7.446 indivíduos. Do valor desse 
somatório, 3.678 indivíduos estavam contidos 
no período correspondente à seca, os quais os 
insetos foram os mais representativos, 
alcançando 2.486 indivíduos, seguidos de 
anelídeos com 982 espécimes. 

Durante o período chuvoso na lagoa 
Panati, o número de animais quase que 
quadruplicou, chegando a atingir 14.431 
indivíduos, onde os crustáceos, que na fase de 
estiagem obteve pouca representatividade (175 
animais), foram dominantes, com o valor 
numérico de 8.860 espécimes, seguidos pelos 
insetos, com 3.918 animais (Figura 4). 

Relacionando também o número de 
macroinvertebrados bentônicos da lagoa Serrote 
registrados nos períodos de estiagem (agosto a 
dezembro/2003) e chuvas (janeiro a 
junho/2004), mostraram-se não haver uma 
considerável diferença numérica entre eles, 
assim como não se detectaram diferenças de 
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representatividade nas respectivas épocas (figura 4).   
 

Tabela 1 - Somatório dos valores absolutos qualitativos dos três pontos de coleta e grupos funcionais de alimentação 
das UTO da fauna de macroinvertebrados Bentônicos das lagoas Panati (Taperoá-PB) e Serrote (Boa Vista-PB) no 
período seco (agosto a dezembro/2003) e chuvoso (janeiro a junho/2004).{DRe = detritívoros retalhadores; DC = 
detritívoros coletores; DR = detritívoros raspadores; DF = detritívoros filtradores; HR = herbívoros raspadores; HRe = 
herbívoros retalhadores; HM = herbívoros mineradores; CE = carnívoros engolidores; CP = carnívoros picadores e/ou 
sugadores}. 

 
 
 
 
 
 
 



 155 

Tabela 2 - Valores médios qualitativos e Abundância Relativa da Fauna de Macroinvertebrados Bentônicos da lagoa  
Panati (Taperoá-PB) e lagoa Serrote (Boa Vista-PB), em negrito, no período de Agosto de 2003 a Junho de 2004. 

 
2003 2004 Táxons 

Agosto Outubro Dezembro Fevereiro Abril Junho 
COLEOPTERA       

    Chrysomelidae     0,02%  
    Dytiscidae 1,31%   44% 0,08% 0,35%  7,45% 2,58% 

    Elmidae   - 2(0,02%) 41(0,73%) 4,8% 

    Haliplidae 0,47% 0,07% 14%   - 
    Hydrophilidae 1,43% 0,57% 2,28% 0,25% - - 0,1% 0,26% 1,74% - 4,7% 0,22% 
HETEROPTERA       

    Corixidae 7,75% 11,98% -  0,09% - 
    Naucoridae 1,07%  -   - 
    Notonectidae 0,35%  0,67% - 0,17% 0,43% 2,13% 

    Mesovelidae      0,14% 
ODONATA       
    Coenagrionidae 0,11%  -   0,44% 0,07% 

    Aeshinidae    -          0,06% 0,02%  
    Gomphidae 0,11% 0,36%     -        2% -       4,42% -  - -          0,42% 0,51%   - 

    Libellulidae  0,07% -  -          0,08% 0,14%  - 
DIPTERA       
    Ceratopogonidae 0,35%  2,6% 0,03% 13,03% - - 0,15% 6,9% 2,11%  10,57% 2,28% 3,89% 

    Chironomidae 16,82% 89,4% 60,98% 
79,32% 

6% 28,31% 0,89% 77,57% 36,04% 84,6% 50,4% 
91,69% 

    Culicidae   14%   - 
    Stratiomyidae -          0,07% 0,1%  0,12% -   0,14% 

    Tabanidae   -   0,07% 
EPHEMEROPTERA       
    Baetidae     2,02%  0,07% 1,03% - -       0,06%  9,8% 

    Caenidae 1,55%  0,25% 0,03% -   - 
    Polymitarcydae  -        0,75% 2% -   - 
TRICHOPTERA       

    Helicopsichidae -        0,04%  -   0,14%  
    Hydropsychidae   -   0,14% 

   Lepidostomatidae -        0,32%  -  0,05% 0,08% 3,24% 0,07% 
    Leptoceridae -         0,07%      
    Polycentropodidae -        0,04%     -        0,29% 
HYMENOPTERA -        0,04%   0,01% 0,03% -        0,07% 
GASTROPODA       

Pomacea lineata   2%   - 
Drepanotrema sp.    0,01% 0,06%   
Biomphalaria 

straminea 

2,98% 0,21% 0,1% - 0,11% 0,97% 0,03% 2,43% 0,14% 

 Plesiophysa ornata 0,71% -     0,12% -    21,23% 1,86%  0,06% 4,48%  0,42% 9,64% 

CONCHOSTRACA 0,11%  0,25% -     0,12% - - 50,62%  0,26% 21,25%  - 0,7% 0,22% 
OSTRACODA  22,05% 0,79% -     0,12% 4% - 39,05% 0,12% 15,32% 1,8% 0,22% 

HIRUDINEA 28,05%  4% 11,3%  1,12% 14% 0,08% 0,01%  0,12% 1,76%  0,5% 1,03% 0,88%  
OLIGOCHAETA  11,9% 0,83% 11,3% 2,88% -     44,24% 6,67% 13,94% 8,91% 3,29% 2,72% 2,2% 
HYDRACARINA  -       0,12% -   0,07% 

Total de indivíduos 
 

838  2768 2804    798 50   113 7518    1535 5552     1182 1360    1361 

Riqueza de táxons 
 

18     17 13     12 08     06 14     11 17      08 23      12 
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Figura 3 - Hábitos alimentares dos macroinvertebrados bentônicos da lagoa Panati (Taperoá-PB) e lagoa Serrote (Boa 

Vista-PB) do período de agosto/2003 a junho/2004. 
 

 
Do valor desse somatório, 3.609 

indivíduos estão contidos no período 
correspondente a fase seca, onde os insetos 
foram os mais representativos, com o valor de 
3.362 indivíduos, seguidos de anelídeos com 
206 animais. Já no período de chuvas, pouco 

aumento foi verificado, não mudando muito o 
aspecto encontrado. Os Insetos mais uma vez 
foram os mais representativos com um elevado 
valor numérico 3.497 indivíduos, seguidos pelos 
anelídeos, com 303 animais (Figura 4).  

 

 
Figura 4 - Número de macroinvertebrados bentônicos da lagoa Panati (Taperoá-PB) e lagoa Serrote (Boa Vista-PB) e os 

períodos correspondentes à fase seca (agosto a dezembro/2003) e de chuva (janeiro a junho/2004). 
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3.3.   Análise comparativa da fauna bentônica 
entre as lagoas efêmeras 

 
Observou-se que as maiores 

semelhanças ocorreram na lagoa Serrote, entre 
os meses de agosto/2003 e junho/2004, seguidos 
de outubro/2003 e abril/2004. Constatou-se no 
dendrograma (Figura 5), que houve uma ampla 

diferença no mês de dezembro/2003 para essa 
lagoa, cuja distância é perceptível. 

Para a lagoa Panati, a similaridade não 
foi tão elevada, pois quanto maior a distância 
relativa Euclidiana, menor é a semelhança, 
comparada com a lagoa Serrote. A maior 
diferença também ocorreu nos mês de 
dezembro/2003, cuja distância relativa é grande 
em relação aos demais meses

. 

 
Figura 5 - Dendrograma de Similaridade, baseado em Distância Relativa Euclidiana, para determinar as similaridades 

entre a composição da fauna bentônica associada ao sedimento litorâneo das lagoas efêmeras Panati e Serrote. 
 

 
Estatisticamente, na lagoa Panati, 

constatou-se que a pluviosidade exerceu um 
efeito positivo e significativo para os Crustacea 

(r = 0,93, p ≤ 0,05) enquanto que para os 
dípteros Chironomidae esse fator exerceu efeito 
negativo, mas não significativo (r = -0,65). 
Verificou-se também que o pH, a condutividade 

elétrica e a alcalinidade (esta significativo a p ≤ 
0,05) foram fortes valores que influenciaram 
positivamente os Annelida (r = 0,74, r = 0,76 e r 
= 0,93, respectivamente), como mostra a Tabela 
3. 

Na lagoa Serrote, constatou-se que a 
condutividade elétrica exerceu um efeito 
positivo e significativo para os Annelida, 
Insecta e Gastropoda (r = 0,86, r = 0,94 e r = 

0,92, p ≤ 0,05, respectivamente), enquanto que 
para os dípteros Chironomidae esse fator 
exerceu efeito significativamente negativo, (r = 

-0,94, p ≤ 0,05). Verificou-se também que 
dureza total foi um forte valor que influenciou 

positivamente os Insecta (r = 0,90 e p ≤ 0,05), 
como mostra a Tabela 4. 

A partir da representação gráfica das 
relações das variáveis ambientais e a fauna 
bentônica da lagoa Panati (Figura 6), observam-
se os seguintes aspectos para os fatores 3 e 4: 
Os Crustacea (Cru) estão no quadrante positivo 
e mostraram que há uma forte correlação desses 
animais com a temperatura (te), dureza total 
(du), enquanto que há pouca influência positiva 
da pluviosidade (pl). Os Annelida (Ane) foram 
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influenciados negativamente pela pluviosidade e 
positivamente pelo teor de matéria orgânica 
(mo). Os Gastropoda (Gas) foram fortemente 
correlacionados com o oxigênio dissolvido (od) 
e com o pH e condutividade elétrica (ce). 

Na representação gráfica entre as 
relações das variáveis ambientais e a fauna 
bentônica da lagoa Serrote, podem-se observar 
os seguintes aspectos para os fatores 3 e 4: os 

Chironomidae (Chi) estão no quadrante 
positivo, enquanto que a pluviosiodade (pl) está 
no quadrante negativo e mostrando que há uma 
forte correlação negativa com este fator; os 
Gastropoda (Gas) foram influenciados 
positivamente pelo oxigênio dissolvido (od), pH 
e condutividade elétrica (cd), como mostra a 
Figura 7. 

 

 
Figura 6 - Análises de Componentes Principais (ACP) na lagoa Panati (Taperoá-PB) no período estudado. 

 

 
 

Figura 7 - Análises de Componentes Principais (ACP) na lagoa Serrote (Boa Vista-PB) no período estudado. 
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Tabela 3 - Matriz de correlação dos dados das variáveis ambientais e dados faunísticos da lagoa Panati durante o 

período estudado (p ≤ 0,05; * valores significativos). 
 

 
 
 

Tabela 4 - Matriz de correlação dos dados das variáveis ambientais e dados faunísticos da lagoa Serrote durante o 
período estudado (p ≤ 0,05; * valores significativos). 

 

 
 
 
4. DISCUSSÃO 
 

A partir da comparação da fauna 
bentônica dos ecossistemas estudados, 
constatou-se que houve na lagoa Panati uma 
maior riqueza de táxons em relação à lagoa 

Serrote, principalmente em agosto de 2003, 
durante essa fase de estiagem. 

Este fato pode ter sido explicado pela 
quantidade de macrófitas aquáticas em toda a 
sua extensão, pois elas desempenham um 
importante papel como substrato, lugar de 
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refúgio e alimentação para os invertebrados 
aquáticos (BLANCO-BELMONTE et al, 1998), 
assim como a pequena profundidade da lagoa. 

À medida que as precipitações 
pluviométricas tornavam-se mais escasso, 
registradas entre os meses de agosto e dezembro 
de 2003, houve uma tendência das lagoas 
efêmeras em estudo reduzirem bastante sua 
lâmina d’água. 

Assim, nesse período, foram constatados 
valores mais elevados de condutividade elétrica, 
alcalinidade, dureza total, temperatura da água, 
enquanto que houve uma redução nos teores da 
saturação de oxigênio. Consequentemente, a 
fauna de invertebrados bentônicos, em ambas as 
lagoas, apresentou um redução bastante 
acentuada na riqueza de táxons. 

SILVA-FILHO (2004), estudando a 
lagoa do Couro, no Cariri paraibano, também 
constatou que o oxigênio dissolvido neste 
ambiente reduziu, influenciando na riqueza de 
táxons. 

Com a gradativa redução do volume da 
lagoa Panati, houve um crescimento gradativo 
dos carnívoros e uma redução dos táxons 
detritívoros, principalmente em dezembro/2003, 
quando o nível da lâmina d’água reduziu 
excessivamente. 

No período de agosto a outubro/2003, 
quando a lagoa Panati secava, houve um 
aumento tanto em abundância relativa quanto na 
densidade populacional dos insetos Corixidae, 
animais carnívoros, ao mesmo tempo em que 
também se registrava o aumento na quantidade 
de dípteros Chironomidae no mesmo 
ecossistema. Já os Coleoptera Dytiscidae, 
também carnívoros, foram muito evidentes no 
mês de dezembro/2003, chegando a serem 
dominantes. 

Os dípteros Culicidae foram favorecidos 
com a dessecação da lagoa Panati, 
principalmente em dezembro/2003, uma vez 
que esses animais são insetos detritívoros 
coletores (MERIT & CUMMINS, 1984). 

Segundo RANTA & ESPO (1989), à 
medida que a profundidade do corpo d’água 
diminui, a possibilidade dos insetos Dytiscidae e 
Corixidae predarem larvas de Chironomidae é 
significativo, desde que haja grande 
disponibilidade desses animais na fase imatura. 

Entretanto, na lagoa Serrote, percebeu-se 
que à medida que o ecossistema aquático 

secava, a porcentagem de carnívoros diminuía 
gradativamente, enquanto que os detritívoros 
aumentavam, principalmente em dezembro. 
Isso, de algum modo pode ser explicado devido 
aos níveis da lâmina d’água não terem reduzido 
tanto quanto a lagoa Panati, propiciando assim 
uma certa disponibilidade de detritos no 
ambiente. 

No mês de dezembro/2003, período mais 
seco na lagoa Panati, registrou-se a presença do 
Gastropoda Pomacea lineata (Ampullariidae). 
De acordo com KRETZCHMAR & 
HECKMAN (1995), a maioria ampulariídeos 
são bastante resistentes aos dessecamentos 
intermitentes ou cíclicos de diferentes biótopos 
naturais, pois está provido de opérculo, possui 
uma taxa de reprodução muito elevada que 
permitem esses gastrópodes sobreviverem após 
o dessecamento de corpos aquáticos.  

A riqueza de Gastropoda na lagoa 
efêmera Panati é muito evidente, comparado à 
quantidade encontrada na lagoa Serrote. Uma 
explicação para o grande número de 
gastrópodes nesse corpo aquático foi, 
possivelmente, o substrato ser rico em nutrientes 
e microorganismos, pois a quantidade de 
matéria orgânica em Panati foi superior a 
Serrote, principalmente em na fase seca 
(BARBOS, 1995).  

Porém, nos locais onde se obteve um 
elevado teor de matéria orgânica no sedimento, 
foi constatada uma baixa riqueza dos táxons de 
zoobentos. Os mais beneficiados com esse 
aumento de matéria orgânica foram os 
Chironomidae e Oligochaeta. A presença desses 
animais em corpos aquáticos é de grande 
importância para a fauna aquática, uma vez que 
esses organismos são responsáveis pelo 
processo de liberação de nutrientes do 
sedimento para a coluna d’água (ESTEVES, 
1998). 

Embora os testes estatísticos não tenham 
correlacionado o teor de matéria orgânica como 
um forte fator influenciador para a fauna 
bentônica das lagoas estudadas, tem sido 
constatado em outros trabalhos que a 
abundância de muitos gêneros de Chironomidae 
significativamente correlacionada com o teor de 
matéria orgânica do sedimento 
(SANKARPERUMAL & PADIAN, 1992). 

O tipo de textura do sedimento aquático 
também, de certa maneira, pode explicar sobre a 
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preferência e predominância dos Chironomidae 
na lagoa Serrote. A areia propicia mais 
oxigenação e detritos dentro das capilaridades, 
além de facilitar a infiltração desses animais no 
substrato (BARBOSA, 1995). Além disso, os 
gastrópodes preferem sedimentos mais 
argilosos. 

 GONÇALVES JR et al (2001), 
estudando lagoas no Rio de janeiro, destacou 
que a composição da fauna de invertebrados 
bentônicos foi fortemente influenciada pela 
composição granulométrica, sendo o sedimento 
de maior teor de areia os mais habitados. 

 Os resultados da análise granulométrica 
indicaram uma fração elevada de areia nas duas 
lagoas, principalmente em Serrote, o que 
possivelmente explica a elevada dominância e 
prevalência dos Chironomidae durante todo o 
todo o período de amostragem, além de pouco 
registro de gastrópodes. 

Com o aumento da condutividade 
elétrica no mês de dezembro/2003, época de 
fase seca houve uma redução na abundância 
relativa e densidade populacional dos dípteros 
chironomidae e a dominância dos Oligochaeta. 
Essa mudança de dominância ocorreu devido à 
condutividade elétrica ser um fator positivo 
significativo para os Oligochaeta e também ser 
um fator negativo significativo para os 
Chironomidae. 

Dentre os meses de seca, houve registro 
de grande quantidade de valvas fechadas de 
Conchostraca, onde continham de cinco a seis 
ovos de resistência.  

Com as fortes chuvas ocorridas no mês 
de janeiro de 2004, as duas lagoas efêmeras 
estudadas chegaram a elevar os seus volumes, o 
que acarretou na distribuição dos sais 
dissolvidos na água, e acréscimo de material de 
origem alóctone para esses ecossistemas, 
favorecendo alguns organismos bentônicos. 

Os resultados deste trabalho indicaram a 
precipitação e a condutividade elétrica como 
sendo os principais fatores que influenciou a 
composição da comunidade de zoobentos e 
provavelmente responsáveis pelas alterações na 
densidade de indivíduos e riqueza taxonômica.  

Segundo SILVA-FILHO (2004), na 
lagoa Couro, no Cariri paraibano, o número de 
espécies foi maior durante a cheia ocorrida logo 
em seguida à seca imprevisível. 

Fatores ambientais como precipitação 
pluviométrica, flutuação do nível d’água, 
alteração na qualidade química da água e do 
sedimento, além da disponibilidade de alimento, 
contribuem em grande escala para as fortes 
flutuações, tanto na diversidade de grupos 
quanto na densidade de indivíduos de 
macroinvertebrados bentônicos (ABÍLIO, 
2002). 

Dentre os animais que foram favorecidos 
com a precipitação pluviométrica e dissolução 
dos sais na água na lagoa Panati, os crustáceos 
Conchostraca e Ostracoda se destacaram. A 
redução da temperatura e da dureza total da 
água foram os fatores que propiciaram a 
dominância desses animais nesse ecossistema, 
além da entrada de material alóctone nessa 
lagoa, favorecendo esses animais de categoria 
alimentar detritívora, principalmente no mês de 
fevereiro na lagoa Panati.  

Corroborando com a informação 
supracitada, WILLIAMS (1997), diz que os 
crustáceos Conchostraca são animais freqüentes 
em ambientes temporários e são influenciados 
pelo teor de oxigênio na água e temperatura. 

À medida que as lagoas se tornavam 
mais estabilizadas, entre os meses de abril a 
junho/2004, houve o surgimento de bancos de 
macrófitas aquáticas, principalmente em Panati, 
onde estas propiciavam progressivamente a 
riqueza de táxons de invertebrados bentônicos. 
Essa informação, certamente, explica o aumento 
progressivo de animais com categorias 
alimentares herbívoras durante essa época. 

Comparando-se o número de Dytiscidae 
aos de planorbidae (que se apresentavam 
relativamente baixo no mês de abril/2004 na 
lagoa Panati), viu-se que possivelmente havia 
uma interferência desses insetos na população 
de Planorbidae. De acordo com MALEK 
(1958), os coleópteros, particularmente os 
Dytiscidae, são predadores dos moluscos, 
especialmente sobre as massas de ovos e 
planorbideos recém eclodidos. 

Pode-se avaliar a qualidade do ambiente 
pela ocorrência de organismos bioindicadores, 
como Trichoptera e Ephemeroptera. Estes 
insetos aquáticos são sensíveis à poluição 
orgânica e são os primeiros a sofrerem 
interferências nas suas populações devido a 
mudanças bruscas no ambiente aquático.  
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Como animais sensíveis à poluição 
orgânica, muitas espécies desses insetos 
aquáticos imaturos são as primeiras a serem 
eliminadas do habitat com o aumento do 
processo de eutrofização (SOUZA, 2006).  

Os chamados indicadores biológicos, de 
acordo com ROLAND et al (2005), são 
organismos que refletem a integridade ecológica 
dos ecossistemas onde vivem, respondendo a 
diferentes agentes estressantes. Portanto, a 
presença destes organismos pode indicar um 
baixo enriquecimento orgânico nas lagoas 
estudadas, principalmente no período de fase 
chuvosa. 
 
 
5. CONCLUSÕES  

 
A riqueza de táxons na lagoa Panati foi 

superior a da lagoa Serrote, chegando a uma 
diferença de 9 táxons. As maiores riquezas 
foram constatadas nos meses de agosto/2003 e 
junho/2004, para ambas as lagoas, coincidindo 
com o aparecimento de macrófitas aquáticas. 

A chuva foi um fator determinante para 
a dominância de Conchostraca e Ostracoda na 
lagoa Panati no mês de fevereiro/2004, 
influenciando positivo e significativamente, ao 
mesmo tempo em que a Alcalinidade também 
foi um fator positivo e significativo para os 
Annelida; 

Durante a fase seca, na lagoa Panati, 
houve predominância dos insetos, enquanto que 
na fase chuvosa, a dominância foi dos 
Crustáceos. Já na lagoa Serrote, os Insetos 
foram dominantes, sem ampla variação, tanto na 
fase seca quanto chuvosa. 

Os Gastropoda foram influenciados 
positivamente, em ambas as lagoas efêmeras, 
pela condutividade elétrica, oxigênio dissolvido 
e pH; 

Na lagoa Serrote, não houve influência 
significativa com relação à pluviosidade na sua 
fauna bentônica. Entretanto, a condutividade 
elétrica foi um forte fator negativo e 
significativo para os Chironomidae e positivo 
significativo para os Annelida.  

Durante a fase chuvosa, houve o 
aparecimento de insetos bioindicadores de 
qualidade de água, os Trichoptera e os 
Ephemeroptera, nesses ambientes 
(principalmente na Lagoa Panati), o que, 

provavelmente, indicou que o índice de poluição 
orgânica foi relativamente baixo principalmente 
em junho/2004; 

Os Carnívoros obtiveram a maior 
representatividade na lagoa Panati na fase seca, 
enquanto que os detritívoros tiveram seu maior 
registro na fase chuvosa. Na lagoa Serrote, os 
Herbívoros foram os mais representativos tanto 
na fase seca quanto chuvosa. 

É preciso mais estudos para o maior 
conhecimento das estratégias adaptativas e 
resiliência da fauna bentônica das lagoas 
estudadas, uma vez que um ciclo hidrológico 
não foi suficiente. 
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