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RESUMO 
 
A fauna associada às macrófitas aquáticas exerce um papel importante na estrutura ecológica e 
ainda maior na dinâmica trófica e funcionamento geral do ecossistema. O objetivo deste estudo foi 
identificar a composição da fauna associada às macrófitas aquáticas da Lagoa Bonita, a mais bem 
conservada das formações lacustres do Planalto Central. Foram coletadas e analisadas amostras, e 
detectadas sete espécies de macrófitas, distribuídas em cinco famílias. As maiores contribuições de 
espécies foram das famílias Ceratophyllaceae e Lentibulariaceae que ocorreram em todas as 
amostras. Nenhuma das espécies foi verificada exclusivamente em uma determinada área. A fauna 
aderida teve maior contribuição de abundância por amostras foi da classe Hirudínea com sessenta e 
oito e insetos da ordem dos Dípteros com dezenove exemplares.  
 
Palavras-chave: plantas aquáticas, ambientes lênticos, invertebrados. 

 
 

Fauna associated with aquatic macrophytes of the Lagoa Bonita, Planaltina – DF 
 

ABSTRACT  
 
The fauna associated with macrophytes plays an important role in the ecological structure and even 
more in the trophic dynamics and overall functioning of the ecosystem. The aim of this study was to 
identify the composition of the fauna associated with macrophytes from Lagoa Bonita, the well 
preserved lacustrine formations of the Planalto Central. Were collected and analyzed samples, and 
found seven species of macrophytes, belonging to five families. The largest contributions were from 
species of Ceratophyllaceae and Lentibulariaceae families that occurred in all samples. Neither 
species was found exclusively in a given area. The fauna had adhered greatest contribution was 
plenty of samples of the class Hirudinea sixty-eight and insects of the order Diptera with nineteen 
copies. 
 
Keywords: aquatic plants, lentic environments, invertebrates. 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Os ambientes aquáticos lênticos, ou seja, 
de águas paradas, apresentam características 
físicas e químicas próprias (Esteves, 1998). As 
zonas litorais destes ambientes são consideradas 
áreas de transição entre o ambiente terrestre e 
aquático, recebendo influência dos dois 
sistemas. Nesses ecótonos ocorrem populações 
de vegetais adaptados a ambientes aquáticos, 
que lhes conferem características ecológicas 
únicas. A colonização destas plantas representa 
uma heterogeneidade ambiental e exerce 
influência sobre o metabolismo das lagoas 
(Pompêo & Moschini-Carlos, 2005). 

As macrófitas aquáticas, vegetais 
visíveis a olho nu, permanecem por algum 
período em águas naturais, doce ou salobra. 
Podem estar parcial ou completamente 
submersos, e com partes flutuantes (Irgang & 
Gastal Jr, 1996). São importantes componentes 
na estrutura e funcionamento de lagoas de 
pequeno porte. Nesses ambientes pode haver 
uma elevada concentração de vegetais 
aquáticos, revelando uma excepcional 
importância nas cadeias alimentares (Seduma, 
2008). São fontes de alimento, por meio de 
folhas, frutos e sementes. 

A entrada de vários tipos de sedimentos 
oriundos dos sistemas terrestres, aliada a um 
banco de macrófitas diversificado, proporciona 
à zona litoral uma grande heterogeneidade de 
microhabitats, favorecendo o estabelecimento 
de organismos diversos (Raizer & Amaral, 
2001; Nogueira et ale., 2003), como fases 
imaturas de insetos, moluscos, anelídeos e 
crustáceos. Também se verifica nessa região 
uma riqueza de espécies usualmente maior do 
que nos ambientes de águas correntes. Parece 
ser a maior complexidade de microambientes, 
gerada pela presença de espécies variadas de 
macrófitas, o fator responsável por este aumento 
de riqueza (Raizer & Amaral, 2001; Nogueira et 
al., 2003). Contudo, o conhecimento sobre a 
biota e o funcionamento dessas áreas ainda é 
reduzido, principalmente considerando os 
organismos que vivem associados à vegetação 
das zonas litorais, também chamados de 

organismos fitófilos (Marques et al., 1999; 
Hershey & Lamberti, 2001). 

No Cerrado, o estudo de áreas alagadas 
também é bastante limitado, com poucos 
trabalhos publicados (Reid, 1994). Estas áreas 
apresentam uma grande diversidade de 
microorganismos (Reid, 1993), além de ampla 
distribuição no Cerrado e algumas 
características exclusivas, como solo altamente 
orgânico, água levemente ácida, bem oxigenada 
e pobre em íons (Padovesi-Fonseca, 2005). 

Diante dos fatos relatados, este estudo 
tem como objetivo identificar a composição da 
fauna associada às macrófitas aquáticas da 
Lagoa Bonita, a partir de amostras qualitativas e 
quantitativas em pontos da lagoa coletadas em 
março de 2010. 
 
 
2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
Área de estudo 

 
O estudo foi realizado em março de 2010 

na Lagoa Bonita que faz parte da Estação 
Ecológica de Águas Emendadas, localizada na 
Região Administrativa VI - Planaltina, a 
Nordeste do Distrito Federal (15º 32' a 15º 38' S 
e 47º 33' a 47º 37' W). É a maior lagoa natural 
da região, apresentando perímetro equivalente a 
4.800m, volume de 1,9 x 106 m3, com 
profundidades máxima de 3,5m e média de 1,8 
m. 

No Distrito Federal, a Lagoa Bonita é a 
mais bem conservada das três formações 
lacustres do Planalto Central (Seduma, 2008), 
situa-se em campo aberto e as ameaças 
ambientais que sofre vêm da região fora da 
estação ecológica, ocupada por lavouras de soja 
e pastagens, está protegida por lei desde que 
passou a integrar a área da Estação Ecológica de 
Águas Emendadas, unidade de conservação sob 
responsabilidade distrital, dentro da qual 
nascem as grandes bacias hidrográficas 
brasileiras a do Tocantins, que vai desaguar na 
costa norte brasileira, e da Prata, cuja foz está na 
costa argentino-uruguaia do Atlântico Sul. Na 
década de 70, foi objeto de estudo das condições 
físicas e químicas de suas águas, sendo 
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considerada na época, oligotrófica (Björk, 
1979).  

 
Amostragem e identificação 
 

Foram analisadas 16 amostras contendo 
diversas espécies de macrófitas (Tabela 1), 
sendo 4 áreas de coletas com 4 amostras em 
cada retiradas de maneira aleatória. A 
amostragem foi realizada em março de 2010. A 
localização foi definida da seguinte forma: área 
1 próxima ao vertedouro, área 2 próximo ao 
reservatório de piscicultura, área 3 próximo ao 
buritizeiro e área 4 próximo ao campo de soja 
(pontos 1, 2 ,3 e 4, respectivamente). As 
amostras foram então acondicionadas 
separadamente em sacos plásticos (Figura 1). 
Para fixação das amostras, foi utilizado álcool a 
70%. As amostras foram acondicionadas em 
baixa temperatura no refrigerador do laboratório 
da Universidade Paulista (UNIP) para posterior 
análise. 

Para a coleta das amostras foi utilizado o 
método da determinação da biomassa em 
quadrados permanentes (Figura 2), com 
dimensões de 50 cm x 50 cm e altura de 6 cm. 
As amostras foram coletadas entre dois a três 
metros da margem. O material coletado foi 
removido com o auxílio de canivete. Todo o 

material da coluna d’água que compreendia a 
área do quadrado de madeira foi removido, 
inclusive espécies enraizadas e submersas 
(Figura 3). 

No laboratório, todo o material coletado 
foi lavado em água corrente para a remoção de 
restos de sedimentos (Figura 4). A fauna 
encontrada nas amostras foi separada e 
conservada em potes plásticos com álcool a 
70% (Figura 4), para posterior identificação das 
espécies. Os exemplares de macrófitas lavados 
foram colocados em sacos plásticos com álcool 
a 70%. 

No laboratório, as amostras foram 
triadas em sua totalidade. A identificação dos 
indivíduos foi feita com auxílio de lentes de 
aumento (zoom 4X) e de bibliografia 
especializada (Elmoor-Loureiro, 1997; Dumont 
e col, 2002; Sinev & Hollwedel 2002; Kotov & 
Štifter, 2006). A identificação das espécies de 
macrófitas foi feita a partir de consultas a 
bibliografia especializada (Souza & Lorenzi, 
2005; Scremin-Dias et al., 1999). Após a 
triagem de indivíduos aderidos as amostras, o 
material foi deixado na estufa por 24 horas e 
obteve-se a biomassa a partir do peso seco das 
amostras coletadas de cada quadrado 
permanente (Figura 4). 

 
 
 
 

 
Figura 1 - Amostras retiradas e acondicionadas separadamente em sacos plásticos, em março de 2010. Foto de Daniele 

Brand 
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Figura 2 - Método de determinação da biomassa em quadrados permanentes, em março de 2010. Foto de Flávio 

Guedes 
 

 
 
 

 
Figura 3 - Remoção do material da coluna d’água que compreendia a área do quadrado, inclusive espécies enraizadas e 

submersas, em março de 2010. Foto de Flávio Guedes 
 
 
 
 

 
Figura 4 - Lavagem das amostras para remoção de sedimentos, separação da fauna associada às macrófitas, secagem 

em estufa por 24 horas, em abril/maio de 2010. Foto de Brenda Linhares 
 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Macrófitas Aquáticas 
 

Na tabela 1 estão apresentadas as 
espécies de macrófitas encontradas nas áreas 

amostradas de 50 cm x 50 cm.Foram 
encontradas 7 espécies de macrófitas aquáticas, 
distribuídas em cinco famílias: 
Ceratophyllaceae,  Cyperaceae, 
Lentibulariaceae, Pontedereaceae e 
Menyanhaceae . A maior contribuição de 
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espécies por amostras foram das famílias 
Ceratophyllaceae e Lentibulariaceae. Nenhuma 

das espécies foi verificada exclusivamente em 
uma determinada área. 

 
Tabela 1 - Amostras de macrófitas coletadas na Lagoa Bonita, em março de 2010. 

 

 
 
A partir do tapete formado pelos 

vegetais do lodo, foram encontrados espécies da 
família Cyperaceae, compostas por tiriricas 
(Cyperus sp) e cebolinhas (Eleocharis sp) em 
três áreas. 

As macrófitas flutuantes fixas, como as 
ninfóides, da família Menyanhaceae foram 
encontradas em três áreas e as espécies de 
aguapés, da família Pontedereaceae foram 
encontradas em duas áreas. 

Foram encontradas na extensão Lagoa 
Bonita duas espécies que compõem o lodo, 
pertencentes à família Ceratophyllaceae, em 
todas as áreas. A presença de plantas carnívoras 
como o gênero Utricularia, da família 
Lentibulariaceae, foram encontradas em todas 
as áreas, geralmente fixadas em outras plantas. 
Sua abundância na lagoa indica possivelmente 
há uma grande oferta de alimentos, devido esses 
vegetais se alimentarem de pequenos 
organismos (Nogueira et al., 2003). 

 
Fauna 
 

Foram encontrados 156 indivíduos de 15 
taxas, compondo a fauna associada às 
macrófitas aquáticas da Lagoa Bonita (Tabela 
2). A maior abundância de por amostras foi a da 
classe Hirudínea (sanguessuga), com 68 

indivíduos e em seguida a classe dos insetos 
com 58  indivíduos, dentre eles, a ordem dos 
Dípteros com 19 exemplares teve maior 
contribuição para esta classe. A maior 
complexidade de micro ambientes, gerada pela 
presença de espécies variadas de macrófitas, 
pode ser o fator responsável por este aumento 
de riqueza de espécies (Raizer e Amaral, 2001; 
Nogueira e col., 2003). 

Os animais fitófilos coletores que se 
alimentam da matéria orgânica particulada 
depositada sobre as macrófitas, também foram 
encontrados nas amostras, entre eles crustáceos 
anfípodes, os insetos das ordens Collembola, 
Ephemeroptera, Heteroptera, Coleóptera 
(Marques et al., 1999). 

Nas amostras foram encontrados oito 
indivíduos de ácaros aquáticos (Arachnida: 
Acarina), formas jovens de insetos das ordens 
Trichoptera, Diptera e Odonata, e 16 (dezesseis) 
espécimes de microcrustáceos dos grupos 
Cladócera, Ostracoda, Copepoda  e 
Cyclestherida. 

Foram detectados 4 grupos de espécies 
de cladóceros associados às macrófitas. Sendo a 
maioria pertencente às famílias Macrothricidae 
e Chydoridae, especializadas em explorar os 
diferentes nichos proporcionados pelas porções 
submersas de macrófitas (Fryer, 1995). 

 
Espécies 

Áreas de coleta 
Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 

Ceratophyllaceae: 
C. demersum 
C.submersum 

x 
 

x x x 

 
Cyperaceae: 
Cyperus sp 
Eleocharis sp 

x x x  

 
Lentibulariaceae: 
Utricularia sp 

x x x x 

 
Pontedereaceae: 
Pontederia sp 

x x   

 
Menyanhaceae: 
Nymphoides sp 

x x x  
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A classe Turbellaria do filo Platelmintos 
teve menor contribuição nesta pesquisa com 
apenas seis espécimes detectadas. 

Se, por um lado, existe uma complexa 
rede de relações tróficas entre os membros da 
fauna associada às macrófitas, também existe 
relação desta comunidade com os peixes, 
integrando-a na dinâmica do corpo d’água. As 
macrófitas aquáticas, além de representar local 
de refúgio e desova, é fornecedora de alimento 
para os peixes, por meio do consumo da sua 
fauna associada (Smith et al., 2003). 

Além de sua importância para a 
compreensão da dinâmica de um ecossistema 
aquático, a biota aquática pode ser usada como 
bioindicadora das condições do ambiente, já que 
os diferentes grupos, dependendo das espécies e 
dos ciclos de vida, apresentam diferentes 
sensibilidades e taxas de recuperação, além da 
capacidade de concentrar e armazenar 
substâncias em seus tecidos (Martins et al., 
2005).  

 
 

 

Tabela 2 - Amostras da fauna associada às macrófitas aquáticas coletadas na Lagoa Bonita, em março de 2010.* área 1 
próxima ao vertedouro, área 2 próximo ao reservatório de piscicultura, área 3 próximo ao buritizeiro e área 4 próximo 

ao campo de soja. 

Locais / 
Amostras 

Área 1* (Ind./50cm²) Área 2*(Ind./50cm²) Área 3*(Ind./50cm²) Área 4*(Ind./50cm²) 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 

Arthropoda : 
Insecta 

                

Collembola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Coleoptera 0 1 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

Díptera 2 4 0 0 2 3 0 0 0 0 2 3 2 0 1 0 

Ephemeroptera 3 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Heteroptera 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Odonata 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Plecoptera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 

Trichoptera 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Sub-Total 5 7 5 0 7 7 0 0 8 2 4 6 2 3 2 0 

Arthropoda : 
Arachnida 

                

Acarina 3 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sub-Total 3 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arthropoda : 
Micro 

Crustacea 

                

Cladócera 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Copepoda 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cyclestherida 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostracoda 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sub-Total 2 5 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Annelida:                 

Hirudinea 8 0 3 1 7 0 2 3 11 19 3 2 3 2 3 1 

Sub-Total 8 0 3 1 7 0 2 3 11 19 3 2 3 2 3 1 
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4 CONCLUSÃO 
 
O presente estudo apresentou, ainda que 

preliminar, a composição da fauna relacionada 
às espécies de macrófitas aquáticas presentes na 
Lagoa Bonita em Planaltina, DF. Das sete 
espécies de macrófitas observadas, foram 
triadas diversas espécies de pequenos 
organismos. Esta comunidade da fauna 
associada exerce um papel importante na 
estrutura ecológica ainda maior na dinâmica 
trófica e funcionamento geral deste ecossistema, 
que ainda precisa ser investigado. 

Com 43,6% dos indivíduos das 156 
amostras de organismos coletados aderidos as 
macrófitas a maior contribuição foi a da classe 
Hirudínea (sanguessuga) e em seguida a classe 
dos insetos com 37,2% dos indivíduos, dentre 
eles, a ordem dos Dípteros teve maior destaque 
com 12,2% exemplares, enquanto que a classe 
Turbellaria do filo Platelmintos teve menor 
contribuição nesta pesquisa com apenas 3,8% 
do total dos organismos detectados. Estudos 
sobre o tema são de extrema importância, uma 
vez que se constitui local de alimentação de 
peixes e aves, além de funcionar como zona-
tampão dos ambientes aquáticos, reduzindo a 
entrada de sedimentos, nitrogênio, fósforo e 
metais pesados. 
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