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RESUMO 
 

As diatomáceas são excelentes bioindicadores ambientais, com ampla 
distribuição geográfica e ocupam os mais diversos habitats aquáticos. No período de 
novembro de 2005 a outubro de 2006 foram investigadas as características 
limnológicas do Lago Estância das Águas Claras, no Município de Guarulhos, SP. 
Dentre as variáveis físicas e químicas foram consideradas: temperatura da água, 
condutividade elétrica, pH, oxigênio dissolvido, índice trófico e saprobidade. Foram 
estudadas, em detalhe, as variações espaciais e temporais na estrutura e 
diversidade das comunidades perifíticas, visando sua utilização como indicadores da 
qualidade da água. Os resultados biológicos indicam que a qualidade da água 
apresentou condições oligossapróbias, portanto o Lago Estância das Águas Claras, 
possui águas relativamente limpas e a carga de matéria orgânica baixa. Os táxons 
oligotróficos, mesotróficos, eutróficos e euritróficos durante o período amostral 
indicam características de águas que variam de baixas concentrações para altas 
concentrações de nutrientes e minerais que são representados pela abundância de 
Eunotia. O aumento percentual de Surirella bisseriata em outubro de 2006, mostra 
que o ambiente tornou-se mais ácido. Quanto à curva de táxons oligotermas, esta é 
controlada exclusivamente por Eunotia parallela que indica temperaturas entre 0 – 
15º C. A presença de Cyclotella meneghiniana, Asterionella formos e Synedra ulna 
nos meses de novembro e dezembro de 2005 e junho de 2006 conferem um caráter 
oligotrófico ao lago. No entanto ressalta-se a importância quantitativa, ao longo do 
período amostral, de Gomphonema gracile, que sugere ambientes acidófilos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Diatomáceas (Bacillariophyceae), Comunidade Perifítica, 
Bioindicadores, Qualidade da Água, Lago Estância das Águas Claras, Guarulhos, 
São Paulo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

viii 
 

ABSTRACT 
 

The diatoms are excellent environmental bio indicators, with wide aquatic 
distribution and they occupy the most different aquatic habitats. In the period of 
November 2005 and October 2006 the limnologist characteristics of Estância das 
Águas Claras Lake had been investigated, in Guarulhos City, SP. Between physical 
and chemical variables like water temperature, electric conduction, pH, dissolved 
oxygen, trophic index and saprobity were considered for space and temporal 
variations in the structure and diversity of periphytic communities, aiming at its use as 
indicators water quality. The biological results indicate that the water quality 
presented oligosaprobies conditions. Therefore Estância  das Águas Claras Lake 
relatively has clean waters and load of organic substance decrease. The oligotrophic 
taxon, mesotrophic, eutrophic and euritrophic during the sample period indicates that 
water categories vary from low concentrations to high concentrations of nutrients and 
minerals that are represented by the abundance of Eunotia. The percentual increase 
of Surirella bisseriata in October 2006 shows that the environment had become more 
acid. In relation to the oligotherm curves, they are exclusively controlled by Eunotia 
parallela that indicates temperatures between 0 – 150C. The presence of Cyclotella 
meneghiniana, Asterionella formosa, and Synedra ulna in November and December 
2005 and June 2006 confer a oligotrophic character to the lake, however (the) 
quantitative importance is standed out throughout the sample period of 
Gomphonema gracile, that suggests acidophile environments. 
 
 
KEYWORDS: diatoms (Bacillariophyceae), periphytic community, bio indicators, 
water quality, Estância das Águas Claras Lake, Guarulhos, São Paulo. 
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 1 – INTRODUÇÃO 
  

1.1- Apresentação 

 

      Segundo Ricklefs (2003) entre as várias definições de Ecologia encontra-

se a constante preocupação em estabelecer, compreender e definir relações entre 

comunidades de organismos e o ambiente que habitam. As comunidades se 

caracterizam por apresentarem uma estrutura e uma organização (Krebs, 1972). A 

estrutura pode ser descritiva quando se refere à composição de espécies, seus 

padrões de abundância, dispersão espacial e ocorrência temporal, já a organização, 

por outro lado, é um conceito funcional e refere-se às relações entre os membros da 

comunidade.  

      De maneira geral, a estrutura de uma comunidade pode ser descrita pela 

sua composição e diversidade de espécies (Lobo et al., 1995 a). Os índices de 

diversidade têm sido utilizados como indicadores ambientais, devido ao 

reconhecimento de que os efeitos negativos da poluição refletem na diminuição da 

diversidade (MAGURRAN, 1988).  

     Kolkwitz e Marsson (1909) criaram o primeiro sistema de sapróbios, 

mediante o reconhecimento de grande número de organismos indicadores para 

determinadas zonas de poluição orgânica. O sistema de sapróbios define-se como 

um sistema de organismos (bactérias, plantas e animais) que indicam níveis na 

qualidade da água pela sua presença (SLÁDECEK, 1973).  

    Assim, o conceito de indicador biológico originou-se a partir do sistema de 

sapróbios descrito por Kolkwitz e Marsson (1909), que desenvolveram a idéia de 

saprobidade em rios como uma medida do grau de contaminação por matéria 

orgânica (principalmente em esgotos domésticos). 

    Segundo Lobo e Callegaro (2000) no Brasil, pouca atenção tem sido dada 

ao uso das diatomáceas epilíticas para avaliar a qualidade da água, embora esses 

índices bióticos, atualmente, recebam maior atenção por parte dos pesquisadores. 

Os lagos artificiais são considerados excelentes locais de estudo para a 

condução de pesquisa ambiental, devido à presença de vários grupos de micro e 

macrorganismos reconhecidos como indicadores ambientais (Colinvaux, 1986), que 

refletem as diferentes condições bióticas e abióticas de um ecossistema aquático. 
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Dentre eles, as algas unicelulares silicosas, denominadas de diatomáceas, são 

indicadoras da qualidade de água (PATRICK e REIMER, 1966).                                       

De acordo com Sabater et al. (1991) e Round (1993) as diatomáceas são 

universalmente reconhecidas como um dos componentes biológicos dos sistemas 

lóticos mais adequados para o monitoramento da qualidade da água, bem como 

para a descrição dos impactos ambientais, tanto naturais quanto produzidos pelo 

homem. 

Segundo Esteves (1988), a Limnologia tem se preocupado em identificar 

os organismos e as variáveis ambientais que permitam caracterizar ecossistemas 

aquáticos quanto ao seu estado trófico, com a maior aplicação em escala regional, 

mas dificilmente mundial. De acordo com Moss (1988) outros fatores, como latitude 

e altitude podem desempenhar papel importante em lagos tropicais. 

Portanto, os métodos de análises físicas e químicas complementam os 

métodos biológicos e, constituem a base para uma correta avaliação da qualidade 

das águas correntes (ROUND, 1991). 

      Para tanto, a classificação trófica de um ecossistema aquático deve 

considerar o maior número possível de características. Essa premissa deve ser 

aplicada, principalmente por pesquisadores de regiões tropicais, onde os lagos são 

freqüentemente classificados quanto ao seu estado trófico, baseando - se em 

apenas um indicador, como a produção do fitoplâncton, obtido a partir de 

amostragens esporádicas (ESTEVES, 1988). 

     Segundo Colinvaux (1986) a sucessão ecológica é a seqüência de 

evolução das comunidades, com diferentes tipos de estratégias ecológicas, ao longo 

do tempo, que conduz ao estabelecimento de uma comunidade geralmente mais 

complexa, porém mais estável (comunidade clímax). O entendimento deste conceito, 

em comunidades de algas, pode auxiliar o limnólogo a compreender melhor as 

variações nessas comunidades ocorridas pelo aumento de nutrientes na coluna 

d’água, com o tempo. 
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1.2 Objetivos 

 

O presente estudo tem como objetivos: 

 

1. Conhecer a estrutura e composição da sucessão de comunidades 

das diatomáceas em substrato artificial fixo (lâminas de vidro) ao 

longo de onze meses no Lago Estância das Águas Claras, 

município de Guarulhos, Estado de São Paulo, Brasil;  

2. Determinar e relacionar, para fins de avaliação da qualidade da 

água, a variação de alguns parâmetros físico-químicos, como 

temperatura, alcalinidade, salinidade, saprobidade, pH e índices 

tróficos, nessas comunidades de diatomáceas continentais do 

Brasil;  

3. Contribuir para a avaliação da qualidade da água, para fins 

recreativos, no Lago Estância das Águas Claras. 

 
1.3 Justificativa 

 

  Em virtude da grande sobrecarga das águas superficiais de zonas 

urbanas e de regiões industriais, requer-se a observância de critérios ecológicos de 

avaliação capazes de detectar e representar a carga poluidora e a tolerância, aos 

seus efeitos, nos ecossistemas límnicos (Lobo e Callegaro, 1996). Apesar das 

diatomáceas serem reconhecidas como excelentes bioindicadores ambientais 

mundiais, existem poucos estudos feitos e publicados no Brasil (Lobo, 1998; Lobo e 

Ben Da Costa, 1997; Lobo e Bender, 1998; Lobo e Torgan, 1988; Rosa et al., 1988; 

Lobo et al., 1991, 1994, 1995b, 1996) bem como a bibliografia sobre ecologia de 

diatomáceas é bastante escassa. Além disso, a maioria das informações disponíveis 

na literatura referem-se à ecossistemas aquáticos das regiões temperadas (ROUND, 

1983).  

  As vantagens para a utilização das diatomáceas como indicadores da 

qualidade da água são inúmeras: elas são cosmopolitas; alguns grupos são 

sensíveis às mudanças ambientais enquanto que outras são muito tolerantes; 

respondem às mudanças ambientais em curto e longo prazo; a taxonomia das 

diatomáceas baseia-se na morfologia da frústula, entre outras. 
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           Assim, as diatomáceas apresentam-se como a melhor alternativa, em termos 

de sua utilização como organismos indicadores para a qualidade da água (LOBO e 

CALLEGARO, 1996). 

Em vista dos argumentos apresentados esta análise tem o potencial de 

contribuir com o entendimento das variações na composição de comunidades de 

diatomáceas de águas tropicais e estabelecer a relação entre os táxons observados 

e certos parâmetros físico-químicos.  
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2 – DIATOMÁCEAS 

 

2.1– Características Ambientais 

 

As diatomáceas são algas unicelulares bentônicas ou planctônicas, 

microscópicas na sua grande maioria encontradas em diversos habitats. Segundo 

Vilela (2004), esses microorganismos são incluídos entre os vegetais por possuírem 

pigmentos fotossintetizantes, e portanto são autótrofos e capazes de realizar a 

fotossíntese. Como necessitam da luz solar para o seu metabolismo, habitam a zona 

fótica de oceanos, mares, lagos e rios. Existem poucas nectônicas, que vivem na 

interface água e atmosfera. Podem ser encontradas também em ambientes 

próximos a corpos de água, hipersalinos e hipossalinos, em solos úmidos e presas a 

vegetais ou árvores (epífitas). Formam a base da cadeia alimentar e juntamente com 

os cocolitoforídeos e dinoflagelados, formam o fitoplâncton, responsável pela 

produção primária nos ecossistemas aquáticos. As diatomáceas servem de alimento 

para pequenos crustáceos e larvas de invertebrados e peixes (alevinos) que, por sua 

vez, são predados por invertebrados e vertebrados maiores (VILELA, 2004). 

Segundo Raven et al. (2001), existem cerca de 250 gêneros e 100.000 

espécies de algas diatomáceas. 

 

2.2 – Morfologia 

A forma das diatomáceas é diversificada e a carapaça silicosa lhes dá 

uma aparência vítrea. 

Suas células são compostas de duas paredes denominadas valvas (a 

epivalva = superior e a hipovalva = inferior) formadas pela deposição de sílica 

amorfa e nesse caso a opala. As valvas se encaixam como se fossem um par de 

placas de Petri (Joly, 1976) de tamanhos ligeiramente diferentes. A célula das 

diatomáceas, com as duas valvas, é denominada de frústula. 
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Segundo Patrick e Reimer (1966) as frústulas de diatomáceas podem ser 

examinadas em vista valvar, quando a valva encontra–se frontalmente, e vista 

pleural, quando a célula é examinada lateralmente (Figura 1). Os tamanhos das 

células podem variar, dentro de gêneros, espécies ou variedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Esquema de uma frústula de diatomácea em vista pleural. A letra A 

representa a epivalva e B, a hipovalva. 

 

    A reprodução mais comum é a assexuada por divisão celular mitótica. 

Assim, a célula parental separa suas valvas e cada célula filha recebe uma valva 

materna, junto da qual se forma outra por mitose. Ao longo das gerações, por meio 

da divisão mitótica, ocorre a diminuição no tamanho das espécies (ROUND, 1983). 

   Segundo Reviers (2005), quando um tamanho mínimo é atingido, a 

reprodução sexuada restabelece o tamanho normal da espécie, por meio da 

formação de um zigoto denominado auxósporo. O zigoto cresce, secreta uma 

frústula e se transforma em um grande auxósporo. 

   O ciclo sexual das diatomáceas é gamético. Quando ocorre a reprodução 

sexuada esta é oogâmica. Os gametas masculinos, que podem ter um único flagelo 

pinado, são as únicas células flageladas do ciclo de vida das diatomáceas. Nas 

diatomáceas penadas, a reprodução sexuada é isogâmica e os gametas masculinos 

epivalva hipovalva 

frústula 

A B 
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e femininos são aflagelados. Ambos os tipos de reprodução sexuada resultam em 

frústulas vazias que prontamente sedimentam (RAVEN et al., 2001)  

   As estruturas ornamentais da frústula, como pontos, estrias, alvéolos e 

câmaras, tipos e posições da rafe (estrutura longitudinal relacionada à locomoção 

e/ou aderência sobre substratos) permitem a identificação dos táxons (Patrick e 

Reimer, 1966). Um outro parâmetro morfológico importante é a costa, pois trata–se 

de uma estrutura retilínea perpendicular às rafes, que pode ser substituída por uma 

faixa hialina denominada pseudorrafe (Figura 3). 

Segundo Trainor (1978) as diatomáceas penadas com simetria radial 

podem ser agrupadas em quatro grupos: (a) organismos com duas valvas com  

pseudorrafe; (b)  organismos com verdadeira rafe em uma valva e  pseudorrafe em  

outra; (c) organismos com vestígios rudimentares, porém consideradas rafes 

verdadeiras, localizadas nas partes marginais e axiais das duas valvas; e (d) 

organismos com rafes em ambas valvas. 

 

2.3– Classificação 

 

As diatomáceas pertencem ao reino Protista, Divisão Chysophyta, Classe 

Bacillariophyceae (Round et al., 1990; Patrick e Reimer, 1966; Bicudo e Menezes, 

2006). São reconhecidas, duas formas básicas de diatomáceas: circulares ou 

cêntricas e formas alongadas conhecidas como penadas. Essas formas permitem 

subdividir artificialmente a classe Bacilariophyceae em duas ordens, isto é, Centrales 

e Pennales, respectivamente (HENDEY, 1964, 1971 e BRASIER, 1980).  

 

2.3.1– Ordem Centrales - (Cretáceo ao Recente) 

 

As diatomáceas cêntricas (Figura 2) possuem frústulas circulares, 

triangulares ou quadradas em vista valvar (frontal) e retangulares ou ovaladas em 

vista pleural (lateral). Possuem simetria radial, com pequenos pontos, arranjados em 

estrias radiais. 

 A maioria vive em ambientes marinhos planctônicos, tanto na plataforma 

continental quanto costa afora e ocorrem, raramente, em águas doces ou salobras. 

Podem ser solitárias ou coloniais em cadeias. No registro fóssil são encontradas 

desde o Cretáceo cerca de 135 milhões de anos antes do Presente. As diatomáceas 
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mais antigas conhecidas são as cêntricas e pertencem ao gênero Coscinodiscus 

(Figura 2). Foram descobertas em sedimentos do Cretáceo, porém existem 

ocorrências duvidosas no Jurássico. Compreendem cerca de 100 gêneros e 2.400 

espécies (MORO et al., 1981). 

As cêntricas possuem proporção superfície/volume maior que as penadas 

e, portanto, flutuam com maior facilidade e são mais abundantes em grandes lagos e 

ambientes marinhos (RAVEN et al., 2001) 

 

 

Figura 2 – Morfologia básica de diatomáceas centrales (BRASIER, 1980; apud 

VILELA, 2004).  

 

2.3.2 - Ordem Pennales – (Paleoceno ao Recente) 

 

As diatomáceas penadas possuem frústulas elípticas, peniformes, 

naviculares ou retangulares em vista valvar, e simetria bilateral. O sulco longitudinal 

não–silicificado, que se dispõe no meio de cada valva, é chamado de rafe e pode 

existir o eixo silicificado sem pontos, chamado de pseudorrafe, que são 

características morfológicas dessa ordem (Figura 3).  
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Existem também estrias transversais, perpendiculares à rafe, formadas por 

fileiras de pontos. Algumas diatomáceas penadas apresentam, na porção média da 

valva, o nódulo central sudividindo a rafe em duas porções. Nas extremidades das 

valvas há nódulos polares. As rafes e pseudorrafes podem ocorrer em uma ou em 

ambas valvas (PATRICK e REIMER, 1966). 

Esse grupo, de diatomáceas penadas, é comum em água doce, mas 

também ocorre em ambiente marinho e a maioria é bentônica, solitária ou colonial. 

 As diatomáceas penadas, mais antigas, datam do Paleoceno (65 milhões 

de anos até o presente) e distribuem–se até o Presente. 

Conforme Round (1983), após o Cretáceo superior, surgem as formas 

penadas, com valvas alongadas e estreitas, que foram chamadas de naviculódes 

pela semelhança de forma com barcos ou naves. 

 

 

Figura 3 – Morfologia básica de diatomáceas Pennales ( BRASIER, 1980; apud 

VILELA, 2004).   
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3 – DIATOMÁCEAS COMO INDICADORES AMBIENTAIS  

 

 Segundo Moro e Fürstenberger (1997) os ambientes aquáticos 

compreendem cerca de 70% da superfície da Terra e o estudo dessas microalgas, 

isoladas ou em comunidades, contemporâneas ou fósseis, compreendem etapas de 

identificação, contagem e interpretação e monitoramento em comunidades atuais. 

Ocorrem abundantemente em todos os habitats, mesmo em ambientes de condições 

extremas, como nas regiões polares, que possuem floras algais restritas e 

características.  

As diatomáceas são consideradas excelentes bioindicadores ambientais, pela 

sua ampla distribuição ambiental e ocupam habitats distintos e em diversas 

condições ambientais (PATRICK e REIMER, 1966).  

Podem ser classificadas quanto ao habitat, à salinidade, à saprobidade, ao 

pH, à corrente, aos nutrientes e à temperatura, (LOWE, 1974; STEVENSON, 1996) e 

as abreviaturas e suas definições são: 

 

a) Habitat: 

 

� Marinhas (mar) – características de mares e oceanos; 

� Litorâneas (lit) – vivem nas margens de lagos pouco profundos, geralmente         

associadas ao  perifíton; 

� Perifíticas (per)– vivem fixas a um substrato ou objeto submerso na água – 

sinônimo de bentônico – engloba o epifíton (plocon), epilíton (pecton), 

epipélon (herpon) e epipsâmion; 

� Epifíticas (epf) – quando o substrato são plantas ou algas maiores; 

� Muscícolas (mus) – caso particular de epifitismo em que o substrato é uma 

briófita; 

� Epilíticas (epl)– quando os substratos é uma rocha, seixos ou cascalhos; 

� Epipélicas (epp) – quando o substrato é um sedimento, orgânico ou  

inorgânico, cujas partículas são sempre muito menores que as algas a ele 

associadas; 

� Epipsâmicas (eps) – o substrato é formado por grãos de areia, quase sempre 

maiores que as algas a eles aderidas; 
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� Edáficas (edf) – o solo é o substrato; 

� Epizóicas (zoo) – quando o substrato é um animal; 

� Aerófilas (aer) – desenvolvem–se sobre substratos não–submersos e indicam 

fases de aridez; 

� Planctônicas (plc) – vivem em suspensão na água; 

� Ticoplanctônicas (tcp) – normalmente associadas ao perifíton, mas podem 

ocasionalmente viver em suspensão na água. 

 

b) Nutrientes:  

 

� Oligotróficas (oltr) – características de águas com baixa concentração de 

nutrientes e com baixo conteúdo mineral;  

� Mesotróficas (mstrof) – características de águas com moderada concentração 

de nutrientes; 

� Eutróficas (eutrof) – características de águas com altas concentrações de 

nutrientes e com alto conteúdo mineral; 

� Distróficas (dis) – características de águas ricas em substâncias húmicas;  

� Euritróficas (euritrof) – suportam grandes variações na concentração de 

nutrientes e minerais. 

 

 c) Temperatura: 

 

� Oligotérmicas (ogt) – vivem em temperaturas de 0  a 15ºC;  

� Mesotérmicas (met) – vivem em temperaturas de 15 a 30ºC;  

� Eutérmicas (euter)– vivem em temperaturas superiores a 30ºC;  

� Euritérmicas (euriter) – suportam variações de temperaturas superiores a 

15ºC;  

� Estenotérmicas (est) – não suportam variações de temperatura maiores que 

5ºC. 
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d) pH (acidez ou alcalinidade): 

 

� Acidobiônticas (acb) – ocorrem em pH abaixo de 7, com desenvolvimento 

ótimo abaixo de 5,5; 

� Acidófilas (acf) – ocorrem em pH ao redor de 7, com desenvolvimento ótimo 

abaixo de  7; 

� Circumnêutras (neu) – com desenvolvimento ótimo ao redor de 7; 

� Indiferentes (I) – ocorrem em ampla variação de pH; 

� Alcaliófilas (alf) – ocorrem em pH ao redor de 7, com desenvolvimento ótimo 

acima de 7; 

� Alcalibiônticas (alb) – ocorre apenas em pH acima de 7. 

 

e) Correnteza: 

 

� Limnobiônticas (lmb) – ocorrem apenas em águas paradas;  

� Limnófilas (lmf) – características de águas paradas, mas podem ocorrer em 

águas correntes;  

� Indiferentes (I) – ocorrem tanto em águas paradas quanto em águas 

correntes;  

� Reófilas (rf) – características de águas correntes, mas podem ocorrer em 

águas paradas; 

� Reobiônticas (rb) – ocorrem apenas em águas correntes. 

 

f) Saprobidade: 

 

� Polissapróbias (pls) – características de zonas de degradação e putrefação, 

com oxigênio ausente ou em baixa concentração;  

� Mesossapróbias (mes) – características de zonas onde a oxidação da matéria 

orgânica está se processando; 

� Alfa–mesossapróbicas (a–mes) – ocorrem em zonas de poluição mais forte, 

com nitrogênio em forma de aminoácidos; 

� Beta–mesossapróbias (b–mês) – ocorrem em zonas de poluição mais branda, 

com nitrogênio em forma de compostos de amônia;  
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� Oligossapróbias (ols) – características de zonas onde a oxidação da matéria 

orgânica está completa – a concentração de compostos inorgânicos é 

geralmente alta; 

� Sapróxenas (spx) – ocorrem preferencialmente em águas limpas, mas 

também em poluídas; 

�  Xenossapróbias  (xns) –  águas onde a poluição é mínima;  

� Saprófilas ( spf) – ocorrem em águas limpas e, mais freqüentemente, em 

poluídas;  

� Saprófobas – características de águas que não foram expostas à poluição;  

� Crenófilas (cre) – vivem em águas com grande conteúdo mineral.  

 

g) Salinidade: 

 

� Halófobas (hab) – não toleram o sal (NaCl);  

� Oligohalóbias (olg) – de águas doces, vivem em ambientes com teores de 

sal muito restritos, inferiores a 5 g./L ; 

� Halófilas (hal) – vivem em águas doces, com leve conteúdo salino; 

� Indiferentes (I) – toleram pequenas quantidades de sal, mas possuem 

desenvolvimento ótimo em águas doces; 

� Ocorre em água levemente salobra (lvs); 

� Ocorre em água salobra, em concentrações salinas não-determinadas (s); 

� Mesohalóbias ( mhb) – ocorrem em águas salobras, em concentrações 

salinas de 0,5 a 30 g/L; 

� Polihalóbias (plh) – ocorrem em águas com concentrações salinas acima de 

40 g/L;. 

� Eurihalinas (eur) – ocorrem em águas com concentrações variáveis de sal, 

freqüentemente abrangem duas ou mais categorias.  
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4 – DIATOMÁCEAS (PERIFÍTICAS) INDICADORAS DA QUALIDADE DA ÁGUA 

 

      4.1 – Comunidades perifíticas 

 

 Segundo Wetzel (1983a) a história da terminologia, associada às 

comunidades microbianas aderidas aos substratos, é longa e cheia de controvérsias 

e redundâncias. Em virtude da variada natureza dos substratos, de organismos e de 

componentes. 

 “Séssil” foi um dos primeiros termos para designar o perifíton. Seligo em 1905 

utilizou o termo alemão “Aufwuchs” (crescer sobre), referindo-se a organismos fixos 

que não penetram no substrato (COOKE, 1956).  

No 1º Workshop Internacional sobre comunidades aderidas a um substrato, o 

perifíton foi consagrado e estendido para todos os organismos aquáticos que são 

aderidos a substratos inorgânicos ou orgânicos vivos ou mortos (WETZEL, 1983 a). 

 De acordo com Sládecková (1962), perifíton é a comunidade que vive aderida 

a um substrato orgânico ou inorgânico. É composto de organismos fixos, imóveis e 

adaptados à vida séssil por meio de rizóides, pedúnculos gelatinosos, entre outros 

órgãos de fixação. 

 Wetzel (1981) descreveu vários termos para discriminar as algas perifíticas de 

acordo com os substratos, segundo Round (1964) a proposição inicial: algas 

epipélicas (flora que se desenvolve nos sedimentos), algas epilíticas (que vivem 

sobre as superfícies de rochas), algas epífitas (que crescem sobre a superfície de 

macrófitas aquáticas), algas epizóicas (que se desenvolvem sobre superfícies 

animais), algas epipsâmicas (organismos bastante específicos que vivem sobre a 

areia). Existem muitos outros termos na literatura para designar essa comunidade 

(COOKE, 1956; SLÁDECKOVÁ, 1962; ROUND, 1964;1965). 

 Nos ecossistemas aquáticos, o perifíton desempenha papel fundamental 

promovendo a inter-relação entre os componentes químicos, físicos e biológicos 

(Lowe e Pan, 1996). É uma importante base alimentar para as cadeias tróficas. Rico 

em proteínas, vitaminas e minerais que são fonte de alimento para muitos 

organismos aquáticos. 
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O organismo mais estudado do perifíton é a alga, considerado importante 

produtor primário dos ecossistemas aquáticos. Pode- se verificar que em alguns 

ambientes a fração algal do perifíton chega a contribuir com cerca de 90% da 

produção primária total (WETZEL, 1990). 

 As taxas de produção primária das algas dependem da área do substrato 

disponível para a colonização, das características dos substratos, das condições 

físicas e químicas da água, da morfometria dos sistemas aquáticos etc. 

As algas perifíticas são excelentes bioindicadores da qualidade da água e de 

seu estado trófico, devido à capacidade de acumular grandes quantidades de 

substâncias nutrientes poluentes, como inseticidas, berbicidas e fungicidas, metais 

pesados e materiais orgânicos (Sládecková, 1962, 1991), e substâncias radioativas 

(Neal et al., 1967). O intenso crescimento das algas perifíticas pode causar prejuízos 

como problemas de vedação de filtros em estações de tratamento de água, caixas d’ 

água, corrosão de comportas em hidroelétricas (SLÁDECKOVÁ, 1962 e 

CHAMIXAES, 1991). 

O estabelecimento de populações de algas perifíticas (como também 

planctônicas), parece não depender somente das condições atuantes no ambiente, 

mas também da história passada do mesmo, ou seja, da presença de sazonalidade 

e de um regime de temperatura e de luz. 

De acordo com Hoagland et al. (1982) e Round (1991) as diatomáceas são 

consideradas como colonizadoras rápidas e eficientes, sendo capazes de ocupar os 

substratos em um curto espaço de tempo, 24 horas, até em várias semanas. Boa 

parte de seus representantes apresentam estruturas especializadas de fixação ao 

substrato, como curtos ou longos pedúnculos mucilaginosos, produção de matrizes 

mucilaginosas e colônias em forma de estrela ou ramos, fixas pela base. 

Watanabe (1985), em sua pesquisa sobre a relação do perifíton e a qualidade 

química da água, verificou que a composição das algas perifíticas está relacionada 

com a qualidade trófica da água e que algumas espécies de algas são próprias de 

ambientes oligotróficos e outras de eutróficos. 

É importante ressaltar que a composição florística do perifíton é determinada 

pela sazonalidade e pelo tempo de colonização. Casco e Toja (1994) realizaram 

estudos num reservatório e observaram que as algas possuem estratégias 

adaptativas, resultado da habilidade que cada espécie tem em responder aos fatores 
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ambientais. As autoras encontraram diatomáceas penales monorrafídeas e 

birrafídeas, em parte da flora que é estritamente perifítica, enquanto as cêntricas, 

que integram, geralmente, a flora planctônica, passaram a ocupar, parte de seu ciclo 

de vida, aderidas ao substrato. 

As diatomáceas penales comparadas às cêntricas possuem uma melhor 

adaptação morfológica para aderir à bioderme perifítica (CASTERLIN e REYNOLDS, 

1977, HO, 1979 e CHAMIXAES, 1991). 

Segundo Wetzel (1983 c) a estrutura do perifíton é fundamentada na 

interpretação de suas características funcionais. O perifíton é um microcosmos que 

inclui processos internos autotróficos e heterotróficos que ocorrem simultaneamente 

em sua bioderme.  

          De acordo com Ross (1983) e Muller (1994) o principal problema no estudo da 

estrutura e dinâmica da comunidade de algas perifíticas é a dificuldade de 

discriminar a influência de cada uma das variáveis abióticas e bióticas e avaliar a 

importância da especificidade do hospedeiro em relação ao perifíton. 

Assim, são necessárias muitas pesquisas experimentais para determinar e 

quantificar cada um dos fatores controladores, em particular na dinâmica da 

comunidade perifítica. 

  

4.2 – Utilização das diatomáceas na avaliação da qualidade da água 

 
O homem moderno depende cada vez mais dos ecossistemas aquáticos, uma 

vez que, sua sobrevivência está diretamente ligada à disponibilidade das águas 

continentais, cuja distribuição é  heterogênea no planeta e apenas 3% é de água 

doce.    

 A necessidade da utilização racional dos recursos hídricos, tem favorecido o 

desenvolvimento de inúmeros estudos referentes à avaliação da qualidade das 

águas doces continentais. Nesse contexto, têm sido utilizadas as diatomáceas como 

índices bióticos nas análises multivariadas, índices de diversidade e análise da 

relação abundância/espécies. A comunidade das diatomáceas pode ser descrita 

pela sua composição e diversidade de espécies. Com relação à composição de 

espécies, deve ser analisada utilizando-se os índices bióticos, como por exemplo, o 

índice sapróbico de PANTLE e BUCK (1955). 
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Desde o início do século XX, o uso dos índices bióticos tem chamado a 

atenção dos cientistas para avaliar os efeitos da poluição nas comunidades 

aquáticas. Com relação às diatomáceas, os índices baseiam-se em estudos 

quantitativos (abundância relativa ou densidade das espécies) de pontos de coleta 

que variam de águas limpas a águas execessivamente poluídas. A partir desses 

dados, tabelas são elaboradas, com a finalidade de mostrar a tolerância das 

diatomáceas a fatores ambientais de poluicão (DESCY, 1979; DESCY e COSTE, 

1990). 

As análises multivariadas podem revelar importantes fatores e gradientes 

ambientais, desconhecidos antes da análise, em  comparação com os índices 

bióticos que se utilizam para avaliar um fator único previamente determinado. 

Segundo  Kent e Ballard (1988), tal enfoque está sendo muito utilizado na ecologia 

de comunidades. 

Os índices de diversidade  são muito práticos, uma vez que, não necessitam 

de uma identificação precisa dos táxons, apenas a separação correta de táxons. 

Archibald (1972) comparou vários índices de diversidade utilizando diatomáceas, e 

concluiu que o mais simples na sua aplicação e tão efetivo quanto os outros é o 

índice de comparações seqüênciais (Cairns et al., 1968). Porém, sob o ponto de 

vista do monitoramento ambiental, a identidade e a auto-ecologia das espécies 

constituintes, particularmente das dominantes, deve ser conhecida (ARCHIBALD, 

1972; VAN DAM, 1982). 

Quando se pesquisa qualquer comunidade de plantas e animais, observa-se 

que apresenta comparativamente poucas espécies que são abundantes e um 

número maior de espécies que são raras, assim as espécies podem ser organizadas 

num espectro de abundâncias, que vai das espécies mais comuns às mais raras. 

Segundo Patrick et al., (1954) e Kobayasi (1979), a relação abundância- 

espécies por si própria tem sido utilizada para analisar o impacto da poluição. 

Independente da sua adaptação, a dificuldade da aplicação desse método está no 

problema de que muitos indivíduos devem ser identificados e contados, por amostra, 

para obter-se uma relação completa. Para evitar esta dificuldade, a relação de 

abundância por postos é utilizada em lugar da relação da abundância-espécies por 

si própria (VAN DAM, 1982). 

O conceito de bioindicador é de importância fundamental no uso de 

organismos aquáticos no monitoramento biológico. Johnson et al., (1993) 
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estabeleceram que entre as muitas definições, a mais apropriada é “... Espécie 

indicadora é uma espécie (ou uma associação de espécies) que apresenta 

requerimentos específicos para um conjunto de variáveis físicas e químicas, de 

forma tal que mudanças na sua presença/ausência, número, morfologia, fisiologia ou 

comportamento indicará que as atuais condições físicas e químicas encontram-se 

fora do limite de tolerância daquela espécie...”. Assim, a partir dessa definição, os 

organismos indicadores são aquelas espécies que apresentam tolerâncias estreitas 

e específicas para os fatores ecológicos. 

Segundo Mason (1991), a utilização de uma espécie como indicadora da 

qualidade da água não é confiável, uma vez que, as espécies em geral apresentam 

um alto grau de variação espaço-temporal devido a fatores bióticos e abióticos. 

Recomenda-se, o uso de comunidades de organismos ou biocenoses. 

 Price (1978), aconselha que para um sistema biológico para programas de 

monitoramento deve-se levar em conta: 

� A presença ou ausência de um organismo deve ser uma função da 

qualidade da água e não de outros fatores ecológicos; 

� O sistema para avaliar eficientemente a qualidade da água deve ser 

expresso de forma simples e quantitativa, que permita comparações; 

� A avaliação da qualidade da água deve refletir um período de tempo, e 

não apenas o momento em que é feita a coleta; 

� A avaliação da qualidade da água deve estar relacionada ao ponto da 

coleta, e não ao curso da água como um todo; 

� A coleta, identificação e o processamento da informação devem ser os 

parâmetros mais simples possíveis, envolvendo o mínimo de tempo e 

esforço humano. 

Uma ampla distribuição e uma auto-ecologia bem documentada são também 

fatores relevantes, que devem ser levados em conta no momento de selecionar um 

grupo de organismos para a avaliação da qualidade da água (MASON, 1991). 

As primeiras tentativas para uma avaliação biológica da qualidade da água 

começaram com Cohn (1870). Contudo, Kolkwitz e Marsson (1909) desenvolveram  

o primeiro sistema de sapróbios, mediante o reconhecimento de um grande número 

de organismos indicadores para determinadas áreas de poluição orgânica. 
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O sistema de sapróbios define-se como um sistema de organismos (bactérias, 

plantas e animais) que indicam níveis da qualidade da água pela sua presença 

(SLÁDECEK, 1973).  

Dentre as algas, as biocenoses de diatomáceas epilíticas têm sido 

recomendadas por pesquisadores em muitos países como particularmente 

adequadas para avaliar a qualidade da água (Schoeman E Haworth, 1986; Coste et 

al., 1991; Prygiel, 1991; Round, 1991 a, b, 1993). Porém, têm sido consideradas 

menos importantes que os invertebrados bentônicos (BLANDIN, 1986; ABEL, 1989). 

Várias pesquisas têm abordado aspectos referentes à seleção de espécies 

(biocenoses) indicadoras da qualidade das águas continentais. Os invertebrados 

bentônicos e algas são dois grupos de organismo recomendados na avaliação da 

qualidade das águas doces (HELLAWELL, 1986).  

Segundo Schoeman e Haworth (1986), em algumas pesquisas, os 

invertebrados aquáticos mostraram-se mais importantes, como indicadores 

biológicos, que as diatomáceas, especialmente nas faixas intermediárias de 

poluição, onde as diatomáceas e os invertebrados bentônicos são menos sensíveis. 

Entretanto, Katoh (1992) comparou alguns métodos ecológicos para avaliar a 

qualidade da água e concluiu que as diatomáceas e os invertebrados apresentam 

características diferentes como organismos indicadores. Os invertebrados, não só 

refletem a contaminação da água, como também, a sedimentação no leito do rio.  De 

forma similar, Prygiel e Coste (1993) demonstraram que as diatomáceas oferecem 

informação principalmente da contaminação orgânica dos rios, enquanto os 

invertebrados incluem também informação da qualidade dos sedimentos de fundo. 

Assim, quando o programa de monitoramento está dirigido ao estudo da 

contaminação orgânica das águas, as diatomáceas apresentam-se como a melhor 

alternativa, em termos de sua utilização como organismos indicadores (PRYGIEL e 

COSTE, 1993). 

Segundo Kelly et al., (1998), o uso de diatomáceas como bioindicadoras da 

qualidade da água, é frequente nos países europeus, onde se utiliza a freqüência 

relativa e a distribuição de diatomáceas, nos programas de monitoramento, como um 

processo rotineiro. 

Um dos métodos mais usados na avaliação da qualidade da água de rios, 

utilizando diatomáceas, tem sido aquele elaborado por Lange-Bertalot (1979), que 

se baseia na ocorrência de “espécies diferenciais de diatomáceas”, termo proposto 
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pelo autor. As diatomáceas apresentam-se divididas em três grupos diferenciais, 

chamados Grupos 1, 2 e 3, de acordo com a tolerância das espécies à poluição 

orgânica. A qualidade da água é logo avaliada tendo como base a percentagem de 

ocorrência dos distintos grupos de diatomáceas numa amostra. 

 Kobayasi e Mayama (1982) trabalharam em rios altamente poluídos no Japão 

e concluíram que o método Lange-Bertalot era prático para a rotina de 

monitoramento ambiental, porém, uma revisão detalhada da composição de 

espécies dentro dos grupos se fez necessária para poder aplicá-los com eficiência 

nos rios japoneses.  

Desta maneira, um novo método de classificação foi elaborado por Kobayasi 

e Mayana (1989), no qual as diatomáceas foram classificadas em três grupos 

diferenciais de acordo com à tolerância das espécies à poluição orgâncica: Grupo A 

(espécies mais tolerantes à poluição), Grupo B (espécies menos tolerantes à 

poluição) e Grupo C (espécies sensíveis à poluição). Esse agrupamento ecológico é 

considerado equivalente às categorias 1-3 do sistema de Lange-Bertalot (1979), 

salienta-se ainda que, diferenças significativas foram observadas na composição de 

espécies nos grupos relevantes. 

Na Argentina foram realizados alguns estudos utilizando diatomáceas como 

bioindicadoras, tais como os de Gómez (1998) e Gómez e Lucursi (2001). No 

primeiro, a autora relacionou as diatomáceas epipélicas com fatores ambientais para 

a contribuição na avaliação da qualidade da água no rio Matanza-Riachuelo. No 

segundo estudo, os autores estabeleceram um índice em escala regional chamado 

IDP (Pampean Diatom Index), baseado na sensibilidade das diatomáceas epipélicas 

perante o enriquecimento orgânico e eutrofização, direcionado para o 

monitoramento da qualidade da água em rios e córregos da Planície Pampeana. 

Segundo Rocha (1992) no Brasil a utilização de algas como indicadoras de 

poluição das águas teve início na última parte do século passado. Apesar de serem 

dados apenas qualitativos, estes trabalhos são importantes, uma vez que, formam 

os únicos registros de estudos feitos em bacias hidrográficas, reservatórios e fontes 

de abastecimento de água. 

 Foi na cidade de São Paulo que foram realizadas as primeiras observações 

sobre a composição da biota aquática relacionada com a qualidade sanitária em 

águas doces, em particular sobre o fitoplâncton, entre os anos 1907 a 1910. Os 

resultados obtidos foram publicados mais tarde por BRANCO (1964).  
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Uma extensiva revisão bibliográfica no Brasil sobre fitoplâncton de água doce 

e sua relação com a poluição da água, foi realizada por Rocha (1992). O autor 

mencionou que, entre todos os trabalhos publicados até meados da década de 70, 

os que mais se destacam são os de Kleerekoper (1944), Palmer (1960), Branco 

(1964), Sioli (1965), Bicudo e Bicudo (1967), Oliveira e Krau (1970), Souza (1970), 

Pellin e Zini (1971) e Teixeira et al. (1971). Mais recentemente, Rocha (1985), 

trabalhando em diversas áreas de abastecimento de água doce na cidade de São 

Paulo, aplicou o sistema indicador de Palmer (Palmer, 1969) para avaliar a 

qualidade da água, embora a identificação dos táxons tenha sido feita somente até o 

nível genérico. 

Pouca atenção tem sido dada no Brasil quanto ao uso das diatomáceas para 

avaliar a poluição da água. Porém, a utilização de índices bióticos tem recebido 

praticamente toda a atenção por parte dos pesquisadores. Alguns estudos 

relacionados com esta problemática têm sido publicados, principalmente na parte sul 

do Brasil (LOBO E TORGAN, 1988: ROSA et al., 1988; LOBO et al., 1991, 1994, 

1995b, c). 

Nesses estudos, a tolerância das diatomáceas a fatores ambientais de 

poluição foi determinada seguindo classificações usadas para o hemisfério norte, 

provavelmente por isso, não foram ainda estudadas em rios brasileiros. 

 A primeira e única tentativa  para classificar as diatomáceas em função da 

tolerância das espécies à poluição orgânica, foi realizada por  Lobo (1996 e 1998),  

em rios de Santa Cruz do Sul, no rio Grande do Sul, com diatomáceas epilíticas em 

sistemas saprobiogênicos. 
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5 – LIMNOLOGIA 

 

A Limnologia é a ciência que surgiu no início do século XIX, com a 

publicação do livro intitulado “Handbuch der Seekunde” (Manual da Ciência dos 

Lagos), com o subtítulo “Ällgemeine Limnologie” (Limnologia Geral), do pesquisador 

suíço, François Alphonse Forel (1841–1912) considerado pai da Limnologia. Forel 

(1901) definiu essa nova ciência como “uma descrição de observações, leis e 

teorias, que se referem aos lagos em geral” e a denominou de Limnologia. 

A Limnologia pode colaborar na melhoria da água utilizada pela população, 

por meio da identificação e eliminação das fontes poluidoras e contribuindo para a 

estabilidade do ecossistema. Além disso, a Limnologia tem papel fundamental no 

estabelecimento de critérios biológicos, físicos e químicos para o controle da 

qualidade da água (ESTEVES, 1988). 

Segundo Esteves (1988) a Limnologia moderna apresenta como um dos 

aspectos centrais a conservação dos ecossistemas aquáticos continentais. Neste 

sentido, cabe ao liminólogo estabelecer planos e critérios que viabilizem a utilização 

racional destes ecossistemas e de suas espécies. Manter as condições naturais 

destes ecossistemas para que possam ter seus múltiplos usos garantidos, tais como: 

fornecer água para abastecimento (doméstico e industrial); para fins de pesquisa; 

para a geração de energia elétrica; para a produção de alimentos para o homem e 

animais, e para o lazer (natação, pescaria, esportes náuticos, etc.)  

Diante do que foi exposto, a Limnologia é a ciência que se apresenta 

envolvida com a utilização racional e a conservação dos recursos hídricos e tem 

papel importante no mundo contemporâneo, e o limnólogo é indispensável em várias 

atividades da sociedade moderna. Desta forma, pode-se citar as pesquisas sobre o 

metabolismo dos ecossistemas aquáticos continentais, que viabilizam a sua 

utilização racional e tornam viável o controle da qualidade da água e a recuperação 

de ecossistemas aquáticos degradados (ESTEVES, 1988).  
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5.1 - Lagos tropicais 

 

Segundo Suguio (2003) os lagos tropicais apresentam estratificação 

térmica normal em que o epilímnio e metalímnio (ou termóclina) possuem 

temperaturas superiores às do hipolímnio que, por vez, exibe temperaturas 

superiores a 4ºC. 

A termóclina delimita águas mais quentes e superficiais denominadas 

epilímnio e águas mais profundas e mais frias chamadas de hipolímnio. A maior 

parte da produção primária do lago ocorre no epilímnio, onde a luz do Sol é mais 

intensa. As plantas e as algas do epilímnio, entretanto, freqüentemente esgotam o 

suprimento de nutrientes minerais dissolvidos e reduzem o seu próprio 

desenvolvimento. A termóclina isola o hipolímnio, onde há pouca ou nenhuma 

fotossíntese, criando condições anaeróbias (redutoras) 

                Acima e abaixo da termóclina, processam–se rápidas mudanças de 

temperatura e de outras propriedades (teores de CO2, O2 HCO3, pH, etc) e situa–se 

a aproximadamente 10 m de profundidade, que pode variar em função da área do 

corpo aquoso e da velocidade do vento (SUGUIO, 2003). 

Segundo Esteves (1998) em lagos de regiões tropicais tem-se observado que 

a periodicidade de fitoplâncton não é uniforme e existem poucas evidências para a 

ocorrência de flutuações ligadas às estações do ano (flutuações sazonais) e sim a 

fatores locais. A variação temporal do fitoplâncton em lagos tropicais é controlada 

por outros fatores, entre eles, a disponibilidade de nutrientes e a radiação 

subaquática.  

Quanto à disponibilidade de nutrientes é, por sua vez, controlada por fatores 

externos e internos do ecossistema. Os fatores externos mais importantes são: 

ventos, precipitação e radiação incidente. Estes, interferem nos fatores internos 

controladores da disponibilidade de nutrientes, turbulência, estratificação e 

desestratificação da coluna d’água e taxa de decomposição (ESTEVES, 1988). 

A disponibilidade de radiação subaquática é fortemente influenciada pelas 

condições climáticas que determinam a quantidade de energia que penetra na água. 

Portanto, na água o fator mais importante é a sua transparência. 

Em lagos tropicais a variação temporal da comunidade fitoplanctônica 

também pode ser controlada por fatores bióticos como herbivoria que pode causar 
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grandes perdas às comunidades vegetais, algas e gramíneas bem como às 

profundas alterações na composição das comunidades e parasitismo. 

Segundo Lewis (1978) em lagos tropicais profundos, que permanecem 

estratificados grande parte do ano, observam-se profundos déficits de nutrientes na 

zona eufótica. Nesses lagos, os nutrientes, especialmente o nitrogênio, são o 

principal fator controlador da flutuação temporal do fitoplâncton. 

De acordo com Saijo e Tundisi (1997:485) o tipo de lago mais freqüente hoje 

na América do Sul e especialmente no Brasil, é do tipo fluvial, muitas vezes de 

meandro abandonado situado nas planícies de inundação dos rios Amazonas, 

Paraná, Paraguai e outros. 

Em lagos tropicais o perfil térmico vertical é determinado, principalmente, pela 

alta temperatura e pelas características morfométricas do lago.  Favorecem ou 

dificultam a ação do vento, que tem importante papel na distribuição do oxigênio, 

tanto aumentando sua concentração (especialmente nas camadas superiores), como 

provendo a sua distribuição no interior do ecossistema. Em conseqüência destes 

fenômenos, os lagos tropicais apresentam, na grande maioria dos casos, fortes 

déficits de oxigênio na coluna d’água, especialmente na sua parte inferior 

(ESTEVES, 1988).  
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Figura 4 – Características importantes de uma bacia lacustre (ROUND, 1983) 
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6 - SUCESSÃO ECOLÓGICA EM COMUNIDADES DE DIATOMÁCEAS 

 

A sucessão ecológica é a seqüência de comunidades ou o processo de 

evolução das biocenoses ao longo do tempo, a qual leva ao estabelecimento de uma 

comunidade complexa e estável para um determinado ecossistema (PATRICK e 

REIMER, 1966). 

Para Odum (1986) a sucessão ecológica nos ecossistemas envolve 

mudanças na estrutura de espécies e nos processos da comunidade ao longo do 

tempo. O autor propôs a realização de estudos de sucessão ecológica do perifíton 

em substratos artificiais em um pequeno intervalo de tempo (algumas semanas), a 

fim de observar o estabelecimento desta comunidade, desde o estágio inicial até o 

clímax. 

As características estruturais da comunidade perifítica como a riqueza de 

espécies, diversidade etc., atingem valores máximos nos estágios maduros de 

sucessão, dependendo das condições do meio, das estações do ano e das 

características adaptativas das espécies colonizadoras. Apesar da aparente 

heterogeneidade da estrutura da comunidade perifítica, é provável a ocorrência de 

padrões generalizados de colonização e sucessão espacial e temporal (WETZEL, 

1983 c). 

Segundo Hoagland et al. (1982) mostram a similaridade entre os processos 

de sucessão de vegetais terrestres e de membros do perifíton, pois várias evidências 

sugerem que na comunidade perifítica ocorrem microsucessões. A mais importante 

delas é a colonização unidirecional com uma seqüência de espécies definidas no 

tempo. De modo geral, nos processos de colonização em substratos de vidro, os 

autores observaram inicialmente a formação de uma camada orgânica, seguida pela 

instalação de bactérias, diatomáceas oportunistas (com estruturas morfológicas 

simples), diatomáceas em forma de rosetas e longos pedúnculos e, algas verdes 

filamentosas. O grau de desenvolvimento da comunidade foi imposto pelas 

condições ambientais, ou seja, pela sazonalidade do ambiente.  

 Os autores Lobo e Buselato-Toniolli (1985), baseados num estudo sobre a 

comunidade perifítica aderida em substrato artificial (vidro), no curso inferior do rio 

Caí (Rio Grande do Sul), observaram também que as algas colonizadoras iniciais 

foram as diatomáceas. A explicação dada por eles é de que as diatomáceas 
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caracterizam-se por apresentarem amplas tolerâncias ecológicas, o que favorece 

uma adaptação rápida às condições locais. 

Para Stevenson et al. (1991) em relação ao processo de colonização da 

comunidade de algas perifíticas, o desenvolvimento de diatomáceas bênticas está 

associado a uma dinâmica complexa de fatores abióticos e bióticos, que modificam 

as características do microhabitat. 

Moschini-Carlos (1996) utilizou tubos de vidro como substrato e não observou 

no processo de colonização uma seqüência sucessional de espécies de 

diatomáceas morfologicamente mais simples e menores, para espécies 

morfologicamente mais complexas e maiores. No início da colonização a 

composição da comunidade perifítica foi dominada principalmente por diatomáceas 

grandes birrafídeas e arrafídeas. 

Durante o processo de sucessão ocorre uma seqüência de organismos que 

modificam as propriedades da superfície, tornando-se um habitat mais favorável 

para as formas colonizadoras subseqüentes. Com a imigração e reprodução o 

número de algas aumenta e diminui com a emigração, mortalidade e herbivoria (ÁCS 

e KISS, 1993 a). 

Segundo Esteves (1988), o processo de sucessão no perifíton de 

ecossistemas tropicais, é mais rápido do que em regiões temperadas. Em regiões 

tropicais, as temperaturas e intensidades luminosas elevadas, aceleram esses 

processos e favorecem uma maior taxa de reciclagem de compostos nas 

populações. 

As condições ambientais influenciam diretamente o processo de sucessão,  

também são muito importantes a competição por alimento e espaço que ocorrem em 

escalas de tempo pequenas (horas ou dias). O aumento dos níveis de nutrientes 

pode acelerar o processo sucessional, onde ocasiona uma rápida e nova 

colonização de espécies e mudanças na fisionomia da comunidade (CHAMIXAES, 

1991). 

    A evolução de um lago, do estado oligotrófico para eutrófico, não pode ser 

considerada como exemplo de sucessão ecológica, visto que o lago oligotrófico, do 

ponto de vista ecológico, já se encontra em estado de clímax (ESTEVES, 1988). 

 

 

 



 

 

28 
 

7. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO 

 

7.1 Localização 

 

O Lago Estância das Águas Claras, situado nas coordenadas de 23º 23' 

47'' Sul e 46º 32' 47'' Oeste numa altitude de 782 metros, está localizado no bairro 

Cabuçu, no município de Guarulhos, na Zona de Defesa do Núcleo Cabuçu do 

Parque Estadual da Cantareira (Oliveira et al., 2005). Trata-se de um lago artificial, 

corpo estacionário, formado por barramento (de terra) da rede de drenagem que foi 

construído há 24 anos pela família Pannocchia. Sua profundidade atinge 

aproximadamente 18 metros, e sua água apresentou pH médio em torno de 7,8. 

 

 

7.2 Aspetos Gerais do Meio Físico 

 

        7.2.1 Aspectos Geológicos e Geomorfológicos 

 

Segundo Oliveira et al. (2005) a região do lago está inserida em duas 

grandes unidades geológicas. A mais antiga, de idade pré–cambriana, constitui o 

embasamento cristalino formado por metapelitos e granitóides. A unidade mais nova 

corresponde a aluviões quaternários. 

Sob o ponto de vista geomorfológico, o lago se encontra em relevos de 

Morrotes Médios (Oliveira et al., 2005). Segundo os autores, esses morrotes são 

formas de topos estreitos e convexos e vertentes de perfil contínuo e segmentos 

retilíneos, que apresentam amplitudes de 40 a 90 metros e declividades entre 12 e 

25%. 
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    7.2.2 Aspectos Climáticos 

  

A classificação climática de Köppen baseia-se, fundamentalmente, na 

distribuição dos valores de temperatura e precipitação durante as estações do ano, e 

o clima atribuído, ao Parque Estadual da Cantareira, é mesotérmico úmido e sem 

estiagem, cuja temperatura média do mês mais quente é inferior a 22º C. O período 

de chuvas estende-se de outubro a março, com média mensal de 186 mm e o de 

estiagem de abril a setembro, com média mensal de 51 mm. 

        Na classificação climática de Nimer (1989), o clima do município de Guarulhos 

caracteriza–se como tropical mesotérmico brando com predomínio de temperaturas 

amenas durante todo o ano (a média anual varia de 19 a 18ºC). 

Os dados da Estação Agroclimatológica n.83075 (UnG/INMET) mostram que 

o município de Guarulhos registrou, nos últimos 21 anos, a temperatura média de 

20,5ºC (oscilando entre 24,9 e 19,5ºC) e a precipitação total anual média foi de 1597 

mm, com os menores índices pluviométricos em 2003 (990,7 mm) e os maiores em 

1991 (1832,3 mm).  A precipitação total em 2006 foi de 1684,2 mm e a média da 

temperatura foi de 20,8 ºC, com as temperaturas máxima de 32,3 ºC e a mínima de 

12,4 ºC. 

 

     7.2.3 Aspectos Hidrológicos 

 

A Serra da Cantareira é recortada por inúmeras drenagens que formam o 

Sistema Cantareira, usado para abastecimento da cidade de São Paulo. Com o 

desenvolvimento da cidade, e a construção de novas adutoras, passou a funcionar 

como complemento dessas e abastecedora do município de Guarulhos. 

 Os cursos d'água são bastante estabilizados, margeados por vegetação 

arbórea com poucas cachoeiras.  

A região estudada está localizada em uma microbacia denominada de C14 

– Pannocchia, por Oliveira et al., 2005, essa microbacia apresenta as seguintes 

características: área da bacia = 1.924,621 m2; o comprimento da rede de drenagem 

= 6,50 quilômetros; o comprimento do talvegue principal = 2,122,36 metros; 

densidade da drenagem (km/km quadrado) = 3,37 e um desnível de talvegue =  165 

m.  
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Figura 6 - Localização da microbacia C14 – Pannocchia no município de Guarulhos 

(OLIVEIRA et al., 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microbacia C14 – Pannocchia 
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7.3 Aspectos do Meio Biótico 

 

            7.3.1 Vegetação 

 

 Segundo Oliveira e Olano (2004) a Serra da Cantareira encontra-se entre as 

serras do Mar, Paranapiacaba e da Mantiqueira e nas duas primeiras, ocorre a 

Floresta Latifoliada Tropical Úmida de encosta, extremamente exuberante, rica em 

espécies  jequitibá (Cariniana ianeirensis Raddi Kuntze), peroba rosa (Aspidosperma 

polyneuron Muell, Arg.), angico vermelho (Piptadenia rígida Benth, Brenam), cedro 

(Cedrela odorata Vell.), ipê roxo (Tabebuia impetiginosa Mart. Ex DC., Standley), 

canafístula (Cássia leptophylla Spreng., Taub.), açoita–cavalo (Luehea divaricata 

Mart.), pau – marfim (Balfourodendron riedelianum Engl.), canjarana (Cabralea 

canjerana Vell., Mart.), embaúba (Cecropia adenopus Mart. Ex Miq.), canela (Ocotea 

pretiosa Nees., Mez.), jacarandá (Jacarandá mimosifolia D. Don.) e espécies de 

leiteiro (Pouteria ramiflora  Spreng., Radlk) entre tantas outras.  

O Parque Estadual da Cantareira possui 7.916 hectares de área e é 

reconhecido como a maior floresta urbana do planeta e distribui–se entre as latitudes 

de 23º 20' e 23º 27' Sul e as longitudes de 46º 28' e 46º 42' Oeste, ocupando parte 

da zona Norte da cidade de São Paulo, ultrapassa os limites do município e abrange 

trechos dos municípios de Caieiras, Mairiporã e Guarulhos (OLIVEIRA e OLANO, 

2004).   

A vegetação em volta do lago protege o solo contra a erosão pluvial, pela 

ação das raízes que dificultam o escoamento superficial da água e 

conseqüentemente, mais água é armazenada ao longo das raízes dos vegetais e em 

pequenas profundidades do solo. 

A área estudada apresenta as seguintes formações vegetacionais: campo 

antrópico na margem do lago com eucaliptos e pinheiros, trechos de capoeira e de 

mata. 
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Figura 7 – Lago Estância das Águas Claras rodeado de morrotes. Nas proximidades 

do lago estão presentes eucaliptos e pinheiros, já os trechos de mata encontram-se 

nas áreas mais elevadas. 
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8.  MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

8.1  Métodos de Campo 

 

Em novembro de 2005, foram coletadas 25 amostras de água, com o 

intuito de avaliar as diferentes floras de diatomáceas presentes no Lago Estância 

das Águas Claras. Foram amostradas folhas submersas de gramíneas, raízes de 

plantas aquáticas, sedimentos superficiais e em blocos de rochas submersas. 

Comunidades de algas planctônicas foram amostradas com rede de 

plâncton, com malha 63 microns, por meio de uma “varredura” da água superficial, 

segundo a metodologia de PATRICK e REIMER (1966). 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 8 - Coleta de plâncton Figura 9 - Rede de plâncton 
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8.2 Sucessão ecológica em comunidades de diatomáceas 

 

A sucessão ecológica é definida pela seqüência de comunidades ou 

biocenoses, compreendendo as suas origens e desenvolvimento, até atingir o 

estado de equilíbrio dinâmico com o ambiente (ODUM, 1986). 

Para a realização desse estudo, foi instalado um amostrador com 46 lâminas 

de vidro, preso a um ramo de arbusto, mergulhado a uma profundidade de 10 cm 

aproximadamente. Foram coletadas mensalmente de 4 a 6 lâminas, a fim de 

acompanhar o desenvolvimento das comunidades, a partir de dezembro de 2005. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Detalhe do Diatômetro, 
com as 46 lâminas de vidro. 
 

Figura 11 - Diatômetro mergulhado a 10  
cm de profundidade.   
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8.3 Parâmetros Físicos  

  

          8.3.1 Temperatura 

 

Segundo Sperling (1996), temperatura é a medida da intensidade de calor, 

transferência de calor por radiação, condução e convecção (atmosfera e solo).  

Elevações na temperatura aumentam a taxa das reações químicas e 

biológicas (na faixa usual de temperatura), diminui a solubilidade dos gases (ex: 

oxigênio dissolvido), aumenta a taxa de transferência de gases (o que pode gerar 

mau cheiro, no caso da liberação de gases com odores desagradáveis). 

A medida da temperatura foi realizada no momento da coleta, a 10 cm de 

profundidade na coluna d'água, com um termômetro simples, de mercúrio. 

 

          8.3.2 Condutividade Elétrica 

 

A condutividade elétrica é a capacidade que a água possui de conduzir 

corrente elétrica. Esse parâmetro está relacionado com a presença de íons 

dissolvidos na água, que são partículas carregadas eletricamente. Quanto maior for 

a quantidade de íons dissolvidos, maior será a condutividade elétrica da água. 

Salienta–se que o parâmetro condutividade elétrica não determina, especificamente, 

quais os íons que estão presentes em determinada amostra de água, mas pode 

contribuir para um possível reconhecimento de impactos ambientais que ocorram na 

bacia de drenagem, ocasionados por lançamentos de resíduos industriais, 

mineração, esgotos, etc. 

       Para Esteves (1988), a condutividade elétrica constitui uma das variáveis 

mais importantes em limnologia, visto que pode fornecer importantes informações, 

como por exemplo: a respeito de processos importantes no ecossistema aquático, 

como produção (redução dos valores) e decomposição (aumento dos valores). 

Assim, é facilmente compreensível que a zona de maior produtividade primária seja 

aquela em que se registraram maiores valores de condutividade elétrica 

 

 

 



 

 

37 
 

 

A determinação da condutividade elétrica associada à temperatura das 

águas do lago Estância das Águas Claras, foi obtida pelo condutivímetro digital, 

Digimed, modelo DM–3, de junho a setembro de 2006. Em função da disponibilidade 

do equipamento só foi possível utilizá-lo nesses meses.    

 

8.4  Parâmetros Químicos  

 

       8.4.1 pH 

 

O termo pH (potencial hidrogeniônico) é usado universalmente para 

expressar o grau de acidez ou basicidade de uma solução, ou seja, é a 

concentração de íons de hidrogênio H (em escala anti–logarítmica), que fornece uma 

condição de acidez, neutralidade ou alcalinidade da água. A faixa de pH é de 0 a 14. 

Valores abaixo de 7 e próximos de zero indicam aumento de acidez, enquanto 

valores de 7 a 14 indicam aumento de basicidade (SPERLING, 1996). 

Os valores de pH das águas do Lago Estância das Águas Claras foram 

obtidos, com a utilização do equipamento pHmetro portátil, Digimed modelo DM–2, 

nos meses de junho a setembro de 2006.  Nos meses anteriores utilizou-se papel de 

tornassol. 

 

           8.4.2 Oxigênio Dissolvido  

 

Segundo Esteves (1988) o oxigênio (O2), é um dos gases mais 

importantes na dinâmica e na caracterização de ecossistemas aquáticos. A 

atmosfera e a fotossíntese são as principais fontes de oxigênio para a água. Por 

outro lado, as perdas são o consumo pela decomposição de matéria orgânica 

(oxidação), perdas para atmosfera, respiração de organismos aquáticos e oxidação 

de íons metálicos, como por exemplo o ferro e o manganês.  

O oxigênio dissolvido (OD) é muito importante para os organismos 

aeróbios (que vivem na presença de oxigênio). Durante a estabilização da matéria 

orgânica, as bactérias fazem uso do oxigênio nos seus processos respiratórios e 

assim causa redução da sua concentração no meio. Caso o oxigênio seja totalmente 

consumido, as condições ambientais são anaeróbias (ausência de oxigênio), com 
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geração de odores ruins devido ao H2S (gás sulfídrico) da eutrofização e poluição 

orgânica (SPERLING, 1996). 

Do ponto de vista ecológico, o oxigênio dissolvido é extremamente 

importante, pois é necessário à respiração dos seres aquáticos aeróbios e a sua 

ausência caracteriza a poluição das águas por despejos orgânicos. 

Para Esteves (1988) a solubilidade do oxigênio na água depende de dois 

fatores principais: a temperatura e a pressão. Com a elevação da temperatura e a 

diminuição da pressão, ocorre redução da solubilidade do oxigênio na água. Para se 

obter a saturação de oxigênio, que é expressa em porcentagem, deve-se sempre 

relacionar os teores absolutos de oxigênio dissolvido com a temperatura e a pressão 

atmosférica. Entende-se por saturação de oxigênio, como sendo a quantidade 

máxima de oxigênio que pode ser dissolvida na água, em determinada pressão e 

temperatura 

Ao nível do mar e à temperatura de 20ºC, a concentração de saturação é 

de 9,2 mg/L, valores de OD superiores à saturação são indicativos da presença de 

algas fotossintetizantes e bem inferiores à saturação sugerem a presença de matéria 

orgânica (provavelmente esgoto). Quando o OD estiver em torno de 4–5mg/L os 

peixes mais sensíveis morrem e OD igual a 2 mg/L morrem todos os peixes e, 

finalmente com OD igual a 0 mg/L  as condições são de anaerobiose. 

Os valores de OD foram obtidos com oxímetro portátil, Digimed modelo 

DM–4, nos meses de julho a setembro de 2006. Em função da disponibilidade do 

equipamento. 

 

8.6 – Métodos de Laboratório 

 

       8.6.1 Processamento Químico 

 

As análises foram realizadas no Laboratório de Palinologia e 

Paleobotânica da Universidade Guarulhos. 

A metodologia de laboratório empregada, está descrita em Battarbee 

(1986), que sugere a digestão das amostras com 5 ml de peróxido de hidrogênio (H2 

O2) a 30 volumes. 

As amostras são colocadas, individualmente, em béqueres de 500 ml e 

oxidadas com peróxido de hidrogênio. Em seguida, os béqueres são colocados em 
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estufa a 40ºC por 24 horas, com os devidos cuidados para que não ocorra perda de 

material por ebulição. Esse tratamento remove a matéria orgânica intracelular e 

permite que as estruturas celulares, usadas na identificação dos táxons, se tornem 

visíveis durante o exame ao microscópico. Após a oxidação, o resíduo de cada 

amostra é lavado com água destilada por decantação, três vezes, com descarte do 

líquido sobrenadante em cada etapa. 

 

 

 

 

 

 

. 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

Figura 12 – Amostras levadas à estufa a temperatura de 40ºC por 24 horas para 

remoção da matéria orgânica. 

 

8.6.2 Montagem das Lâminas 

 

Uma gota do resíduo final é colocada numa lamínula com água destilada, 

sobre uma chapa térmica Thermolyne Type 100 Steel Plate, a 50ºC. Em seguida, 

são adicionadas duas gotas de álcool etílico para separar os aglutinados de 

diatomáceas. Com a evaporação da água, o resíduo final adere à lamínula, que é 

então invertida sobre uma lâmina devidamente etiquetada com os dados respectivos 

da amostra, com uma gota da resina Permount para o exame ao microscópico.  

Depois de secas as bordas das lâminas são vedadas com parafina para 

obtenção de lâminas permanentes para exame ao microscópico óptico. 
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Figura 13 – Materiais para montagem das lâminas permanentes: (A) água destilada 

(B) álcool etílico (C) resina Permount (D) lâminas (E) lamínulas (F) chapa térmica (G) 

béquer com amostra  (H) pipetas de vidro (I) canudos plásticos 

 

8.7 Análise ao Microscópio Óptico 

 

Utilizaram–se os microscópios óticos binoculares da marca Olympus, 

modelo BX 40 e BX 51, este equipado com câmara fotográfica WF 10x e ocular 

micrometrada de tambor com sistema nônio, para leitura das lâminas. 
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8.7.1 Análise Qualitativa  

 

O exame foi realizado em varreduras verticais, onde as diatomáceas foram 

observadas, medidas (valores máximos de comprimento e da largura das valvas), 

representadas esquematicamente, e anotadas as suas características morfológicas 

em fichas e contagem, em espaço padronizado de 10 microns, do número de estrias, 

costelas e/ ou pontuações , além de fotomicrografá-las. 

A identificação dos táxons foi feita, com descrições e ilustrações 

disponíveis na literatura especializada, tais como PATRICK e REIMER (1966, 1975); 

BICUDO e MENEZES (2006); ROUND (1983); HUSTEDT ( 1927–1930, 1930, 1939, 

1961–1966); KRAMMER e LANGE–BERTALOT  (1986, 1988, 1991 a,b); MORO 

(2002); SOUZA  et al. (2003); FÜRSTENBERGER (2001);  HUTTUNEN e 

MERILAINEN (1983); FÜRSTENBERGER e MORO (1993); SIMONSEN (1987). 

  

8.7.2 Análise Quantitativa 

 

A quantificação das espécies e variedades foi realizada em varreduras 

transversais e longitudinais sobre a lamínula.  

O processo de oxidação da matéria orgânica tende a separar as duas 

valvas do mesmo indivíduo (Riedinger, 1992). Assim, foram contadas pelo menos 

500 valvas de diatomáceas por lâmina. Nas menos férteis contaram–se 400 valvas. 

No caso de valvas fragmentadas, foram consideradas apenas as que apresentaram 

área central ou possuíam dimensões de comprimento e largura superiores a 50% do 

total.  Vistas pleurais de diatomáceas também foram excluídas da contagem, a não 

ser que permitissem identificar o táxon sem dificuldade. 

Os valores encontrados para cada táxon foram tratados no programa 

computacional Tília/TiliaGraph (Grimm, 1987) para os cálculos de porcentagem e 

concentração e representação gráfica desses valores, para cada táxon. Para as 

amostras de raízes de Echornia crassipes e sedimentos de fundo foi utilizado o 

programa Excell. 
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9. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

           

 9.1 Parâmetros Físico-Químicos 

 

              9.1.1 Temperatura  

 

                   A temperatura média, na região urbana de Guarulhos, nos últimos 21 

anos (Figura 14), manteve-se em 20o C. 

 

                    

Figura 14 – Variação da temperatura média anual (°C) de 1985 a 2006, na cidade de 

Guarulhos. Estação Agroclimatológica n. 83075 (INMET-UnG). 

             

                   A análise da figura 15 mostra que as águas do lago apresentaram 

temperaturas entre 20 e 25ºC, de novembro de 2005 a outubro de 2006. Tais dados 

foram obtidos apenas no dia da coleta mensal.  No entanto, os dados da 

temperatura da água também foram obtidos com o condutivímetro -DM 3 (Figura 18) 

e o oxímetro -DM 4 (Figura 19), nos meses de junho a setembro de 2006. Em 

comparação, dessas temperaturas com aquelas obtidas com o termômetro de 

mercúrio comum, constatou-se que nos meses de junho e julho os resultados 

obtidos foram diferentes, especialmente no mês de junho, quando o termômetro de 

mercúrio registrou 5º C menos que o registro obtido pelo equipamento DM.  

      Observa-se que no mês de junho, nas amostras de sucessão ecológica 

(Figura 23),  Eunotia parallela e Fragilaria sp1 são mais abundantes, enquanto nas 

amostras de rochas (Figura 36)  ocorrem Epithemia sp1 e Pinnularia sp1 em maior 

número, e nas amostras de plâncton (Figura 27) destacam-se  Eunotia parallela e 
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Epithemia sp1. Todos esses taxons são mesotérmicos, vivem em temperaturas de 

15 a 30º C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Variação da temperatura, a 10 cm de profundidade na coluna d’água do 

lago, no momento da coleta das amostras (medidas realizadas com o termômetro de 

mercúrio). 

 

                 9.1.2. Precipitação Pluviométrica 

 

A figura 16 mostra o intervalo de precipitação, de novembro de 2005 a 

outubro de 2006, em que se observa que no mês de março de 2006, o índice 

pluviométrico foi elevado (245,3 mm) em relação aos anos anteriores. Tal índice foi o 

maior dos últimos 50 anos (INMET) no Estado de São Paulo.  

 

 

 

                                        

 

 

 

Figura 16 – Variação na precipitação pluviométrica (mm) de novembro de 2005 a 

outubro de 2006. Estação Meteorológica automática do Núcleo Cabuçú. 
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 Figura 17 – Variação da precipitação pluviométrica média anual (mm) de 1985 a 

2006, na cidade de Guarulhos. Estação Agroclimatológica n. 83075 (INMET-UnG). 

 

9.1.3. Condutividade Elétrica  

 

A figura 18A mostra a condutividade elétrica de junho a setembro de 2006, 

concomitante à temperatura, figura 18B. Constata-se que a condutividade elétrica é 

inversamente proporcional à temperatura. A condutividade aumenta, de forma 

abrupta, de junho para julho, enquanto a temperatura diminui. De julho para 

setembro a condutividade declina gradativamente, enquanto a temperatura se eleva 

também de forma gradativa.  

Quanto maiores forem os valores da condutividade elétrica, maior será a 

quantidade de íons dissolvidos e, portanto, de partículas carregadas eletricamente, 

assim para o mês de junho pode-se sugerir que devido ao índice pluviométrico ter 

sido pequeno (Figura 16), o nível da água não aumentou, pelo contrário, a matéria 

orgânica em decomposição fica mais concentrada. 

 

 

 

 

 

 

   A                                                                          B  

Figura 18 – A) Variação da condutividade elétrica (uS/cm) e B) da temperatura, de 

junho a outubro de 2006, (dados obtidos com o DM 3) no Lago Estância das Águas 

Claras, município de Guarulhos, SP.  
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9.1.3. Oxigênio Dissolvido  

 

 A figura 19A mostra a variação do oxigênio dissolvido de julho a setembro de 

2006. Embora seja um período curto de análise, verifica-se que de julho para agosto 

ocorre uma pequena redução no OD, enquanto a temperatura (Figura 19B) sofre 

discreta elevação e a precipitação (Figura 16) também é muito baixa, provavelmente 

devido a menores índices pluviométricos, a quantidade de matéria orgânica em 

decomposição aumentou ou ficou mais concentrada e favoreceu a redução do 

oxigênio dissolvido. 

  No mês de setembro/2006, a quantidade de oxigênio dissolvido (OD) 

aumenta substancialmente (Figura 19A), verifica-se a mesma tendência da 

temperatura (Figura 19B) e discretamente da precipitação (Figura 16). O aumento de 

oxigênio dissolvido deveria ocorrer com temperaturas baixas e consequentemente 

pressões atmosféricas maiores, o que não foi observado nos dados obtidos. 

 

 

 

 

    

 

 

          

  A                                                                          B 

Figura 19 – A) Variação do oxigênio dissolvido na água, e B) da temperatura de julho 

a  outubro de 2006 (dados obtidos com DM 4), do Lago Estância das Águas Claras, 

município de Guarulhos, SP. 

 

9.1.4. pH 

 

A análise do pH (Figura 20), de novembro de 2005 a fevereiro de 2006, 

mostrou estabilidade em 6, em março e abril de 2006 aumentou para 7, em maio 

para 8, em junho cai para 7, aumentando gradativamente em julho e agosto para 9. 
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O comportamento do pH, não é sincrônico com a precipitação, já que nos 

meses de novembro a março (Figura 16) o índice pluviométrico aumenta, enquanto o 

pH se mantém quase ácido, torna-se neutro em março. De março para abril há uma 

queda no índice pluviométrico e permanece baixo nos meses subseqüentes, já o pH 

permanece neutro em março e abril e torna-se mais básico, com oscilações até 

outubro, isto se deve ao horário das medições que eram realizadas no período da 

tarde, por volta das 14 horas e sabe-se que o horário das medições de pH, variam 

grandemente ao longo do dia, num mesmo corpo de água (ácidas pela manhã, 

básicas a tarde).  

O fato sugere, que o maior índice pluviométrico favoreceu a dissolução 

dos poluentes das águas do lago, quando Gomphonema gracile, que indica águas 

poluídas, aparece em pequenas quantidades, enquanto Eunotia que também 

evidencia águas poluídas, torna-se mais abundante. Observa-se que no mês de 

agosto de 2006 foi registrado o menor índice pluviométrico (4,2 mm) e as águas do 

lago apresentaram o pH 9,28. Nesse momento nas amostras de sucessão ecológica 

(Figura 22) Eunotia, Ulnaria ulna, Encyonema neomesianum e Sellaphora pupula 

são mais abundantes, já nas amostras de folhas as mais numerosas são Cyclotella 

meneghiniana, Ulnaria ulna, e Encyonema neomesianum e nas de rochas aparecem 

Eunotia, Cyclotella meneghiniana, Ulnaria ulna, Cymbella tumida e Encyonema 

neomesianum. Tais taxons são considerados alcaliófilos com desenvolvimento em 

pH ótimo acima de 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Variação do pH, na água do Lago Estância das Águas Claras. De 

novembro de 2005 a maio de 2006, medidas realizadas com papel de tornassol, e 

de junho a outubro de 2006 com o pHmetro digital ( DM 2) . 
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9.2. Diatomáceas 

 

 De acordo com Bicudo e Menezes (2006), nos últimos 25 ou 30 anos, 

ocorreu o aprimoramento de vários equipamentos e o desenvolvimento de novos 

métodos de estudo que tornaram possíveis novas descobertas sobre a evolução dos 

diferentes grupos de algas.  

 O sistema desenvolvido por van-den-Hoek e colaboradores (1995) ainda não 

está completo quanto à classificação dos gêneros. Muitos gêneros ainda não 

possuem uma classificação completa, enquanto outros carecem dela por inteiro. 

Além da comunidade científica ainda não ter conseguido incluir todos os gêneros de 

algas atualmente conhecidos no sistema van-den-Hoek e colaboradores. Essa 

inclusão vem sendo realizada aos poucos e deverá estar concluída em 10 ou 15 

anos (BICUDO e MENEZES, 2006). 

 O presente trabalho segue o sistema de classificação proposto por Bicudo e 

Menezes (2006) e os requerimentos ecológicos apresentados por MORO e 

FÜRSTENBERGER (1997). 

Em virtude da diversidade morfológica encontrada dentro de uma mesma 

espécie optou-se pelo emprego da notação sp1, sp2 e assim por diante para 

diferenciar os indivíduos. É provável que estes representem não só variedades como 

até espécies diferentes. Alguns espécimes não puderam ser identificados, devido à 

dificuldade de se observar suas estruturas morfológicas, e por isso são denominados 

de “não identificados”. 

           

 9.2.1. Resultados Qualitativos 

 

Divisão Bacillariophyta 

Classe Coscinodiscophyceae (cêntricas) 

 

Gênero: Cyclotella Kützing-Brébisson, 1838  

Descrição: Frústulas cilíndricas com o diâmetro maior que a altura, solitárias ou 

formam cadeias filamentosas. Valvas circulares com ondulação tangencial ou 

concêntrica na superfície valvar. Estrias radiais que se estendem do centro ou 

ausentes na região central, mas se agrupam em fascículos na região mais externa 
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da valva. Freqüente presença de câmaras internas sob cada um dos feixes de 

estrias marginais, as que aparecem como ornamentações lineares radiais mais ou 

menos grosseiras sobre a superfície valvar. Área central hialina ou ornamentada por 

pequenas estruturas arredondadas ou lineares que ocorrem tanto dispersas quanto 

com padrões de disposição específicos. Ao microscópio eletrônico, tais estruturas 

podem ser representadas por aréolas, fultopórtulas ou pequenos espessamentos 

silíceos em forma de grânulos. Algumas vezes, podem ocorrer espinhos delicados 

no manto valvar. Fultopórtulas presentes em anel próximo da margem valvar e, 

muitas vezes, dispersas na área central. Pequeno número de rimopórtulas (duas ou 

três) localizadas entre os fascículos de estrias ou na margem da área central. 

Ecologia: Gênero de água doce e levemente salobra. 

 

Espécie: Cyclotella sp1                                                 Estampa VII, Figuras (4a,b) 

Descrição: Representantes solitários. Valvas circulares com superfície ondulada.  

Dimensões:  Diâmetro= 8µm.   

 

Espécie: Cyclotella meneghiniana Kütz., 1838                Estampa VII, Figuras (2a,b) 

Descrição: Frústulas cilíndricas com o diâmetro maior que a altura. Solitárias. 

Estrias radiais que se estendem do centro. Área central hialina. 

Dimensões: Diâmetro=16µm;  9 estrias/10µm. 

 

Espécie: Discostella pseudostelligera  Kütz. Bréb., 1838   Estampa VII, Figuras 

(3a,b) 

Descrição: Apresenta ornamentações (estrias).  São solitárias e pequenas.  

Dimensões: Diâmetro = 8µm. 

 

Classe Bacillariooophyceae (penadas rafídeas) 

Gênero: Amphora Ehr. Ex Kütz., 1844 

Descrição: Valvas assimétricas em relação ao eixo apical, algumas vezes constritas 

na região mediana ou próximo às extremidades. Estrias uni ou bisseriadas com 

aréolas arredondadas ou estruturas loculadas complexas. Sistema de rafe excêntrico 

próximo à margem ventral da valva. Extremidades centrais da rafe retas ou voltadas 
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para um dos lados da valva, geralmente expandidas. Frústulas solitárias de forma 

semi-elíptica ou semilanceolada e cimbelóides. 

Ecologia: Gênero com várias espécies marinhas, mas com representantes de água 

doce.  Espécies epifíticas, epilíticas ou epipélicas. 

 

Espécie:  Amphora ovalis Kütz., 1844                     Estampa V, Figuras (4a,b)  

Descrição: Valvas dorsiventrais com as extremidades arredondadas em bico. 

Superfície valvar plana. Estrias unisseriadas com aréolas alongadas. Sistema da 

rafe ao longo da linha mediana da valva, curva nas formas fortemente dorsiventrais. 

Frústulas solitárias. 

Dimensões: Comp= 37µm ;  Larg= 12 µm;  11 estrias/ 10µm.   

 

Classe Fragilariophyceae (penadas arrafídeas) 

Gênero: Asterionella Hassall, 1850 

Descrição: Valvas heteropolares alongadas. Extremidades em bico, com o pólo 

basal mais largo que o apical. Esterno linear estreito. Estrias transapicais 

bisseriadas, delicadas que se estendem pelo manto valvar com disposição alterna. 

Aréolas pequenas, circulares e poroidais. Campos de poros apicais em ambas as 

extremidades das valvas. Espinhos ocorrem na junção da superfície valvar com o 

manto acima e abaixo dos campos de poros apicais. Rimopórtulas presentes em 

cada extremidade valvar. Frústulas alongadas unidas em cadeias de aparência 

estrelada. 

Ecologia: Gêneros encontrados, dominantemente, em amostras de plâncton.  

 

Espécie: Asterionella formosa Hass., 1850                                Estampa VI, Figura  2  

Descrição: Valvas lineares, heteropolares alongadas. Extremidades em bico, com o 

pólo basal mais largo que o apical. Área axial linear, estreita, de difícil visualização. 

Estrias transapicais, unisseriadas, delicadas que se estendem pelo manto valvar. 

Dimensões:  Comp= 155 µm ;  Larg= 75 µ m.    
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Classe Bacillariophyceae (penadas rafídeas) 

Gênero: Cymbella C. Agardh, 1830 

Descrição: Valvas pouco ou fortemente dorsiventrais com as extremidades 

arredondadas, em bico ou alargadas. Superfície valvar plana. Estrias unisseriadas 

com aréolas alongadas. Sistema da rafe ao longo da linha mediana da valva, curva 

nas formas fortemente dorsiventrais. Fissura externa da rafe geralmente sinuosa. 

Extremidades distais da rafe voltadas para o lado dorsal da valva. Um ou mais 

estigmas ocorrem na região mediana dorsal valvar.Frústulas solitárias ou coloniais 

unidas ao substrato. 

Ecologia: Espécies continentais. 
 
Espécie: Cymbella tumida Bréb. Ex Kütz., 1830           Estampa V, Figuras (5a,b)  

Descrição: Frústulas solitárias. Valvas pouco ou fortemente dorsiventrais com as 

extremidades arredondadas alargadas. Superfície valvar plana. Estrias unisseriadas 

com aréolas alongadas. Sistema da rafe ao longo da linha mediana da valva, curva 

nas formas dorsiventrais. 

Dimensões: Comp= 37µm;   Larg= 10 µm;   9 estrias/10 µm   

 

Gênero: Diploneis Ehrenberg ex Cleve, 1894 

Descrição: Valvas lineares, elípticas ou panduriformes, com extremidades 

arredondadas. Superfície valvar plana, curva ou ondulada paralelamente ao eixo 

apical da valva. Estrias uni ou bisseriadas com aréolas loculadas. Canal longitudinal 

em forma de H paralelo às costelas que contornam o sistema de rafe e ornamentado 

por uma ou algumas poucas fileiras de poros.  Rafe com esterno central, fissuras 

terminais curvas ou em forma de gancho e extremidades proximais simples ou 

expandidas, retas ou defletidas para um dos lados, em forma de gancho. Frústulas 

solitárias. 

Ecologia:- Gênero principalmente marinho, mas com alguns representantes 

continentais. 

 

Espécie: Diploneis ovalis Hilse, 1891                                  Estampa I, Figuras (1a, b)                           

Descrição: Valvas elípticas, com extremidades arredondadas. Sistema de rafe  

ornamentado por uma fileira de poros. Superfície valvar curva com estrias. Canal 

longitudinal em forma de H que contorna o sistema de rafe. 
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Dimensões:  Comp= 30 µ m;  Larg= 12 µm;  Estrias= 12 estrias/10 µm.  

 
Gênero: Encyonema Kützing, 1833 

Descrição: Frústulas solitárias ou coloniais que formam tubos de mucilagem. Valvas 

fortemente dorsiventrais. Margem ventral quase reta, margem dorsal convexa e 

extremidades afiladas, abruptamente arredondadas ou rostradas. Manto dorsal um 

pouco mais largo que o ventral. Superfície valvar plana. Estrias unisseriadas com 

aréolas alongadas longitudinalmente. Campo de poros apicais ausente. Rafe 

paralela à margem ventral, levemente sinuosa, com terminações proximais 

expandidas e defletidas para o lado dorsal. Terminações distais em forma de gancho 

curvas em direção à margem ventral. Estigmóide sempre presente, situado próximo 

da extremidade da estria mediana. 

Ecologia: Gênero predominantemente de ocorrência continental.  
 

Espécie: Encyonema neomesianum  Kütz., 1844                Estampa V, Figuras 

(2a,b,c) 

 Descrição: Valvas pouco ou fortemente dorsiventrais com as extremidades 

arredondadas em bico. Superfície valvar plana. Estrias com aréolas alongadas. 

Sistema da rafe ao longo da linha mediana da valva, fortemente excêntrica. 

Frústulas solitárias. 

Dimensões: Comp= 44µ m;  Larg= 10 µm;  12 estrias/10 µm.  

 

Gênero: Epithemia Kützing, 1844 

Descrição: Valvas dorsiventrais, arqueadas e com as extremidades abruptas em 

bico. Superfície valvar geralmente plana. Estrias unisseriadas com aréolas 

complexas. Costelas transapicais robustas e estendendo-se de margem a margem. 

Sistema de rafe excêntrico, ventral e arqueado em direção ao centro valvar. 

Terminações proximais e distais externas da rafe simples ou levemente expandidas 

e sem fissuras terminais. Frústulas solitárias. 

Ecologia: Gênero exclusivamente de água doce, pode ser epifítico ou epipélico. 

 Oligohalobia, indiferente. O ph varia de 7,6 a 8,0. 
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Espécie: Epithemia sp1                                                    Estampa III, Figura (3a,b,c)  

Descrição: São birráfidas. Frústulas pequenas e solitárias ou formam cadeias 

curtas. Valvas lineares. 

Dimensões: Comp= 32 µm;  Larg= 8µm;  8 estrias/10 µm.  

 

Gênero: Eunotia Ehrenberg, 1837 

Descrição: Valvas isopolares, dorsiventrais e assimétricas em relação ao eixo 

apical. Estrias irregularmente espaçadas e arranjadas sobre um esterno estreito 

próximo à ou na margem da superfície valvar ventral. Estrias unisseriadas formadas 

por poros arredondados. Rafe não coincidente com o esterno ocorrendo no manto 

do lado ventral da valva. Fissura da rafe curta, restrita às extremidades valvares e 

curvas no sentido da margem dorsal ou do centro da valva. Uma rimopórtula por 

valva próxima às extremidades, de disposição oposta na célula. 

Ecologia: Gênero predominantemente continental.  
 

Espécie: Eunotia  sp 1                                           Estampa IV, Figuras  (5a,b,c)  

Descrição: Valvas alongadas com rafe em ambas as valvas. Superfície valvar plana. 

Estrias formadas por poros arredondados.  

Dimensões:  Comp = 45µm;  Larg = 5µm;  6 estrias/ 10µm. 

 

Espécie: Eunotia  sp 2                                              Estampa V, Figuras (3a,b)  

Descrição: Valvas isopolares, dorsiventrais e assimétricas em relação ao eixo 

apical. Estrias irregularmente espaçadas. Apresenta rafe em ambas as valvas. 

Dimensões:  Comp= 35µm;  Larg=13µm.   

 

Espécie: Eunotia flexuosa  Bréb. ex  Kütz., 1849               Estampa VI, Figuras (3a,b)    

Descrição: Valva linear, com eixo apical bastante alongado. Estrias transapicais, 

com uma área central hialina, ausência de espinhos marginais (sem ornamentação). 

Dimensões:  Comp: 105 µ m;  Larg: 5 µm;  5 estrias/10 µm. 
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Espécie: Eunotia parallela Ehr.Phys., 1843                      Estampa IV, Figuras (2a,b)  

Descrição: Valvas alongadas com rafe em ambas as valvas, porém muito delicadas 

e transparentes não permite a observação de outras características. 

Dimensões: Comp= 12µm;  Larg= 4µm.            

 

Classe Fragilariophyceae (penadas arrafídeas) 

Gênero: Fragilaria Lyngbye 1819 

Descrição: Frústulas formando cadeias lineares. Valvas lineares, linear-lanceoladas, 

elípticas em às vezes com suave intumescência central. Extremidades com formas 

variadas. Esterno linear ou linear-lanceolado, geralmente expandido na região 

central. Estrias transapicais unisseriadas delicadas que se estendem pelo manto 

valvar com disposição alterna. Aréolas pequenas, circulares e poroidais. Espinhos 

podem ocorrer na junção da superfície valvar com o manto. Campos de poros 

apicais presentes em uma leve depressão. Uma rimopórtula está situada próxima a 

uma das extremidades valvares. 

Ecologia: Gênero de espécies de água doce. 

 

Espécie: Fragilaria sp 1                                                     Estampa VI, Figuras (1a,b)  

Descrição: Frústulas solitárias. Superfície valvar plana. Valvas elípticas fortemente 

assimétricas. Extremidades em bico.  Estrias unisseriadas. Rafe simples. 

Dimensões: Comp= 24µm;  Larg= 6 µ m;  10 estrias/ 10 µm.   

 

Gênero: Frustulia Rabenhorst, 1853  

Descrição: Valvas de linear-lanceoladas a lanceoladas, às vezes com extremidades 

capitadas. Superfície valvar plana. Estrias justapostas, paralelas e unisseriadas com 

aréolas arredondadas ou em forma de fenda. Sistema de rafe reto ou ligeiramente 

biarqueado, ocupa grande parte do comprimento valvar, localizado entre costelas 

longitudinais que se fusionam com a helictoglossa apical. Extremidades distais e 

proximais da rafe em forma de T ou Y. Frústulas solitárias. 

Ecologia: Esse gênero compreende espécies de água doce ou salobra, com hábito 

epipélico ou intimamente associado a macrófitas. 
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Espécie: Frustulia crassinervia Ehr.,1891                        Estampa V, Figuras (1a,b,c)  

Descrição: Superfície valvar plana. Estrias paralelas. Sistema da rafe reto ocupando 

grande parte do comprimento valvar interrompidos pelo nódulo central. 

Dimensões: Comp= 50 µm; Larg= 10 µm.   

 

Gênero: Gomphonema Ehrenberg, 1832 

Descrição: Valvas lineares, lanceoladas, heteropolares, extremidades apicais em 

bico a alargadas e extremidades basais estreitas. Estrias unisseriadas ou 

bisseriadas. Pequenos poros arredondados e não ocluídos estão presentes na 

extremidade basal. Rafe central reta ou levemente sinuosa, com terminações 

proximais expandidas e retas. Terminações distais levemente curvas. Fendas da 

rafe desiguais em comprimento, a fissura superior mais curta. Estigma simples às 

vezes presente e próximo à área central da valva. Frústulas coloniais aderidas ao 

substrato. 

Ecologia: Espécies continentais. 

 

Espécie: Gomphonema sp1                                                 Estampa II, Figura (3a, b) 

Descrição: Valvas alongadas, lineares e lanceoladas, com rafe em ambas as 

valvas. Extremidades apicais de rostradas a capitadas e extremidades basais 

estreitas.  

Dimensões: Comp= 34 µ m;  Larg= 6 µm;  9 estrias/ 10 µm. 

 

Espécie: Gomphonema augur  Ehr.,Ber., 1854           Estampa II, Figura 2  

Descrição: Valvas lineares e lanceoladas. Extremidades apicais em bico alargadas 

e extremidades basais estreitas. Apresenta estrias, ornamentações e pequenos 

poros. Rafe central reta. 

Dimensões: Comp= 48 µm;  Larg= 14µm;  12 estrias/10 µm.  
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Espécie: Gomphonema gracile Ehr., 1838           Estampa II, Figura  (4a,b,c)  

Descrição: Valvas lineares, lanceoladas e alongadas, com rafe em ambas as 

valvas. Estrias e ornamentações. Extremidades apicais em bico e extremidades 

basais estreitas, com pequenos poros. 

Dimensões: Comp= 60µm;  Larg= 8µm;  10 estrias/ 10µm. 

 

 Espécie: Gomphonema subtile Ehr., Phys., 1843           Estampa III, Figura (1a,b)  

Descrição: Extremidades apicais em bico e basais estreitas. Valvas lineares, 

lanceoladas e alongadas e apresentam rafe em ambas as valvas. Estrias e 

ornamentações em toda sua extensão. 

Dimensões: Comp= 43 µm ;  Larg= 7 µm ;   9 estrias/10 µm.  

 

Gênero: Hantzschia Grunow, 1877 

Descrição: Valvas assimétricas ou sigmóides em relação ao plano apical. Sistema 

de rafe fibulado, excêntrico e marginal, ocorre do lado menos convexo da célula e 

paralelamente dispostos na epi e hipovalva. Estrias uni ou bisseriadas, com aréolas 

arredondadas ou reniformes. Rafe contínua ou interrompida centralmente e 

freqüentemente arqueada. Fíbulas compactas, delgadas ou em forma de costelas 

suportando a rafe. Frústulas solitárias, retas ou sigmóides. 

Ecologia: Gênero bem distribuído em locais marinhos e de água doce, ocorre 

também em ambientes subaéreos.  

 
Espécie: Hantzschia virgata Roper Grun., 1877               Estampa V, Figuras (3a,b)  

Descrição: Valvas sigmóides em relação ao plano apical. Sistema de rafe fibulado. 

Estrias, com aréolas arredondadas. Rafe contínua ou interrompida centralmente e 

freqüentemente arqueada.  

Dimensões: Comp= 30 µm;  Larg= 4 µm;  8 estrias/10 µm.  
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Gênero: Nitzschia Hassal, 1845 

Descrição: Frústulas solitárias ou formam colônias estreladas ou lineares. Podem 

estar incluídas em tubos de mucilagem. Valvas retas ou sigmóides, estreitas, 

lineares, lanceoladas ou elípticas e às vezes expandidas centralmente. Valvas mais 

ou menos simétricas em relação ao plano apical, mas em geral fortemente 

assimétricas. Extremidades geralmente rostradas ou capitadas. Estrias uniserriadas, 

não interrompidas por esterno lateral, com aréolas arredondadas. Canópio ou 

costelas às vezes presentes. Sistema de rafe de reto a fortemente excêntrico, 

fibulado e com disposição diagonalmente oposta na epi e na hipovalva da célula. 

Terminações proximais da rafe simples em algumas espécies e contínuas em outras. 

Terminações distais simples ou curvas para a margem distal. 

Ecologia: Gênero marinho e de água doce, geralmente epipélico ou planctônico. 

 

Espécie: Nitzschia dissipata  Kütz. Grun., 1845              Estampa V, Figuras (6a,b) 

Descrição: Valvas elípticas, expandidas centralmente e mais ou menos simétricas 

em relação ao plano apical, mas em geral assimétricas. Extremidade sem bico. 

Estrias unisseriadas, não interrompidaas por esterno lateral, com aréolas 

arredondadas. Sistema de rafe reto.Terminações proximais da rafe simples. 

Frústulas solitárias. 

Dimensões: Comp= 40 µm; Larg= 5 µm; 9 estrias/10 µm.  

 

Gênero: Pinnularia  Ehrenberg, 1843 

Descrição: Valvas lineares, lanceoladas ou elípticas, às vezes com as margens 

onduladas. Extremidades em bico ou alargadas. Superfície valvar ornamentada, 

plana ou delicadamente curva no sentido do manto. Estrias multisseriadas, 

alveoladas, paralelas e convergentes ou fortemente radiadas nas extremidades. 

Cada câmara (alvéolo) tem sua parede externa coberta por poros diminutos 

circulares inconspícuos ao microscópio óptico. A abertura interna dos alvéolos forma 

uma banda longitudinal nas estrias que percorrem toda a valva. Rafe central. 

Terminações proximais expandidas. Fissuras terminais longas e curvas. Frústulas 

solitárias, raramente formam colônias. 
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Ecologia: Gênero dominantemente de ambientes continentais, raramente ocorre  

em ambientes marinhos. Pinnularia é um gênero bastante amplo. 

 
Espécie: Pinnularia sp1                                                             Estampa III, Figura 2  

Descrição: Superfície valvar plana. Estrias. Valvas alongadas. Frústulas solitárias. 

Dimensões: Comp= 72 µm;  Larg=12 µm;   14 estrias/10µm.  

 
Espécie: Pinnularia sp2                                                      Estampa III, Figura (4a,b) 

Descrição: Frústulas solitárias. Superfície valvar plana. 

Dimensões: Comp= 59 µ m;  Larg=16 µm;  15 estrias/10µm   

 

Espécie: Pinnularia sp3                                                    Estampa VI, Figuras (4a ,b) 

Descrição: Valvas alongadas com extremidades capitadas. Estrias.  

Dimensões: Comp= 60 µm;  Larg=11 µm;   10 estrias/10µm.  

 

Espécie: Pinnularia mesolepta Greg., 1856                                  Estampa I, Figura 2 

Descrição: Frústulas solitárias, raramente formam colônias. Valvas elípticas com 

margens onduladas. Extremidades alargadas. Superfície valvar plana e 

ornamentada. Estrias paralelas radiadas nas extremidades percorrendo toda a valva. 

Rafe reta. 

Dimensões: Comp= 82 µm;  Larg= 16 µm;  16 estrias/10 µm.  

 

Espécie: Pinnularia divergens W.Sm., 1853                                Estampa I, Figuras 

(3a, b) 

Descrição: Valvas elípticas com as margens onduladas. Extremidades alargadas. 

Superfície valvar delicadamente curva no sentido do manto e ornamentada. Estrias 

paralelas.  

Dimensões: Comp= 85 µm;   Larg= 15 µm;  11 estrias/ 10 µm  

 

Espécie: Pinnularia  divergentissima Grun. Cl.1843                                Estampa I, 

Figura (4a, b) 

Descrição: Frústulas solitárias, raramente formam colônias. Valvas lanceoladas com 

margens onduladas. Extremidades alargadas. Superfície valvar ornamentada. 
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Estrias alveoladas. A abertura interna dos alvéolos forma uma banda longitudinal 

nas estrias que percorre toda a valva. Rafe central. 

Dimensões: Comp= 50µm;   Larg= 10 µm;   13 estrias/ 10 µm  

 

Gênero: Placoneis Mereschkowsky 1903 

Descriçã0: Células solitárias. Valvas lanceoladas, linear-lanceoladas ou lanceolado-

elípticas com extremidades sub-rostradas ou de rostradas a capitadas. Estrias 

unisseriadas, radiadas, compostas por aréolas arredondadas, delicadas e 

conspícuas ou não. Esterno da rafe linear. Área central transversalmente expandida, 

circular ou elíptica formada pelo encurtamento irregular das estrias medianas. Um a 

vários estigmas punctiformes geralmente presentes na área central da valva, 

próximo às terminações centrais da rafe. Rafe central. 

Ecologia: Gênero principalmente de ambientes continentais. 

 

Espécie: Placoneis clements                                     Estampa VII, Figuras (5a, b)  

Descrição: Frústulas solitárias. Vista valvar. Estrias radiadas algumas curtas e 

outras alongadas alternadas entre si. Rafe central. 

Dimensões:  Comp = 37µm;      Larg = 11µm;     10 estrias/10 µm. 

 

Gênero: Rhopalodia   A . F.Muller, 1895 

Descrição: Frústulas livres, dorsiventrais e unidas em grupos ou isoladas. Valvas 

lineares ou arqueadas e assimétricas no plano apical. Estrias uni a multisseriadas. 

Costelas transapicais robustas estendendo-se de margem a margem. Sistema de 

rafe excêntrico próximo à margem dorsal, freqüentemente elevado em uma quilha. 

Terminações proximais da rafe expandidas ou levemente curvas para o lado ventral. 

Terminações distais simples. Frústulas heteropolares ou isopolares, lineares, 

lanceoladas ou elípticas em vista do cíngulo. 

Ecologia: Gênero marinho ou de água doce, epipélico ou epifítico. 
 

Espécie: Rhopalodia sp 1                                                   Estampa IV, Figura (1a,b) 

Descrição: Valvas arqueadas e assimétricas no plano apical. Estrias e rafe em 

ambas as valvas. Frústulas livres e elípticas. 

Dimensões:  Comp= 20 µm;   Larg=  9µm. 
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Espécie: Rhopalodia musculus Kütz. O .Müll. 1900             Estampa IV, Figura (4a,b)  

Descrição: Valvas arqueadas e assimétricas no plano apical. Estrias. Apresentam 

sistema de rafe em ambas as valvas. Frústulas livres, dorsiventrais e elípticas. 

Dimensões:  Comp= 32 µm;    Larg= 8 µm;  14 estrias/10µm. 

 

Gênero: Sellaphora Mereschkowsky 1902 

Descrição: Células solitárias. Valvas lineares, lanceoladas ou elípticas, com 

extremidades amplamente arredondadas ou capitadas. Superfície valvar plana, 

curvando suavemente no manto. Estrias unisseriadas, delicadas, com 

aproximadamente a mesma largura das interestrias e contendo aréolas 

arredondadas. Área central limitada por várias estrias irregularmente encurtadas. 

Sistema de rafe central e linear, com fissuras terminais curvas ou em forma de 

gancho. Terminações proximais expandidas, levemente curvadas para um dos lados 

da valva. 

Ecologia: Gênero principalmente continental, podendo ocorrer em ambientes 

salobros e marinhos. 

 

Espécie: Sellaphora pupula Kütz. Mann (= Navícula pupula Kütz.)                                 

Estampa II, Figura (1a,b) 

Descrição: Frústulas solitárias. Valvas lineares com superfície curva. Estrias retas e 

radiadas ao longo da valva. Rafe em ambas as valvas.  

Dimensões:  Comp= 36 µm;  Larg= 12µm;   10 estrias/10 µm.  

 

 

Descrição: Valvas geralmente alargadas, lineares, elípticas, obovadas e algumas 

vezes panduriformes. Sistema de rafe ao redor de todo o perímetro da margem 

valvar. Superfície valvar plana ou côncava, às vezes ornamentada com 

protuberâncias e costelas ou com espinhos ao longo da região mediana da valva. 

Estrias multisseriadas com aréolas pequenas e arredondadas, freqüentemente 

interrompidas por um esteo próximo ou ao longo da parte mediana da valva. Sistema 

de rafe elevado em quilha rasa ou profunda com paredes onduladas e, às vezes, 

fusionadas formando os canais proeminentes. Rafe simples com terminações distais 

retas. Frústulas isso ou heteropolares e solitárias. 

Ecologia: Gênero marinho e de água doce, epipélico. 
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Espécie: Surirella bisseriata W. Smith, 1828          Estampa IV, Figura (6a,b)  

Descrição: Frústulas solitárias. Valvas alargadas. Sistema de rafe ao redor de todo 

o perímetro da margem valvar. Superfície valvar plana. Estrias multisseriadas com 

aréolas pequenas e arredondadas. 

Dimensões: Comp= 170 µm;  Larg= 37,5 µm;  4 estrias/10µm.  

 

Espécie: Surirella robusta W. Smith, 1828                           Estampa IV, Figura (7a,b)   

Descrição: Valvas alargadas, elípticas ou obovadas. Sistema de rafe ao redor de 

todo o perímetro da margem valvar. Apresenta superfície valvar plana. Estrias 

multisseriadas, ornamentações com aréolas pequenas e arredondadas. Frústulas 

solitárias. 

Dimensões: Comp= 172,5 µm;  Larg= 45 µm;  4 estrias/10 µm.  

Ecologia: Gênero de água doce levemente salobra.  

Classe Fragilariophyceae (penadas arrafídeas) 

Gênero: Ulnaria Kützing, 1844 (= Synedra Ehrenberg, 1830) 

Descrição: Frústulas retangulares em vista pleural, solitárias livres ou epífitas, 

podem formar cadeias radiadas graças à mucilagem, raramente unidas pela 

superfície valvar. Valvas lineares, às vezes com intumescência ou constrição central. 

Esterno linear estreito. Estrias transapicais areoladas delicadas unisseriadas, com 

disposição oposta e  se estendem pelo plano valvar. Aréolas circulares e poroidais. 

Campos de poros apicais (ocelo-limbo) e uma rimopórtula em cada extremidade.  

Ecologia: Gênero de água doce e marinha.  

 
Espécie: Ulnaria ulna  Compère 2001  (= Synedra ulna)          Estampa VII, Figura  1   

Descrição: Valvas linear–lanceoladas. Espécie que se caracteriza pelas estrias 

paralelas visíveis sob microscopia óptica. 

Dimensões:  Comp= 100 µ m;  Larg= 6 µ m;  9 estrias/10 µm  

 
Gênero: “Não identificado”1                                   Estampa VI, Figuras (5a,b) 

Descrição: Superfície valvar plana. Células retangulares. 

Dimensões:  Comp= 60µm;    Larg= 11µm;    
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9.2.2 – Ordenação dos táxons 
 

No quadro abaixo segue a ordenação dos táxons observados no Lago Estância das 

Águas Claras – Guarulhos – SP. e seus parâmetros ecológicos resgistrados por 

MORO e FÚRSTENBERGER (1977). 

 

 

DIATOMÁCEA SAPROBIDADE SALINIDADE pH CORRENTE HABITAT ÍNDICE 
TRÓFICO OBS. 

Amphora ovalis a–mes, b–mes, ols  olg, I,s 
I, neu, 

alf 
I, lmf 

epp, plc, lit, 
per,epf 

mstrof, 
eutrof, 
euritrof 

met, alta transp. Baixa 
luminosidade requer Ca, 

efluentes de fáb. de papel, 
efluentes de óleo. 

Asterionella 

formosa 
a–mes, b–mes, ols I 

acf,  
alf, neu 

lmb, lmf lit, plc. 
oltr, mstrof, 

eutrof, 
euritrof,  

ogt, baixa alcalinidade, alta 
concentração Si, efluentes 

c/Cu, pol. 

Cyclotella 

menenghiana 

a–mes, b–mes, 
mes, ols 

hal, olg, lvs, s, 
mhb. 

neu, alf lmf, I, aer 

mar, lit, per, 
epf, mus, 

epl, epp, plc, 
tcp 

oltr, mstrof, 
eutrof, 

euritrof. 

met, baixa transp, 
alcalinidade média, dureza 

média, indica Ca, Ca-I, 
indica ac. Sulfídrico, exige 
Fé, sensível ao Cl, resist. 
Sulf Cu, N – het. Facult, 

pol. 
Discostella 

pseudosteligera 
 I, olg neu, alf limf 

tcp,lit, per, 
epf, plc 

oltr, mstrof 
dureza média, indica Fe, 

pol. 

Cymbella tumida ols, spx 
hab, olg, I, lvs, 

s 

acf, 
neu, I, 
alf, alb 

lmf, I 
epf, epl, 

plc,mar, lit, 
per 

eutrof 
resistente ao sulf Cu, 

produz lodo, não tolera 
poluição. 

Diploneis ovalis b-mes hal,olg, I, lvs, s Alf cr,I, aer 
mar, per, epf, 

mus, plc 
 met, prefere Ca. 

Encyonema 

neomesianum 

a-mes, b-mes, ols, 
mês, spx 

olg, I I, alb I 
lit, per, epl, 

epp, plc 
oltr. eutrof. met. 

Eunotia flexuosa  hab, olg, s 
acf, 

neu, I, 
alf 

lmb, lmf, I 
mar, per, 

mus, epf, plc 
oltr, eutrof. Indica Fe 

Eunotia parallela  hab, s acf, lmf mus, per, plc  ogt 
Frustulia 

crassinervia 
  Acf   oltr, dis  

Gomphonema 

augur 
   I lmf epl, epf, epl 

eutrof, 
mstrof 

águas moderadas prefere 
Ca.. 

 

Gomphonema 

gracile 

 

ols hab, I, olg,s 
acf, 

neu, I, 
alf 

lmb, lmf 
lit, per, epf, 
plc, epl, epp 

oltr, eutrof, 
euritrof 

Euriter, met, Ca-I, requer 
Ca, não tolera pol. Adere 

as paredes do reserv, 
sensível ao suf Cu, produz 

Iodo. 

Gomphonema 

subtile 
 hal, I, olg 

acf, 
neu, I 

lmf per, plc  

ogt, baixa condt. forma 
Iodo, sensível ao Sulf. Cu, 

adere às paredes dos 
reservatórios. 

Hantzschia 

virgatas 
 mhb, eur  lmf mar  . 

Nitzschia 

dissipata 
a-mes,b-mes, ols I, mhb, Ivs, s 

neu, 
alb, alf, 

I, rf 
mar, per, epl, 

plc 
eutrof, 
euritrof 

euriter, ogt, met, requer 
Ca, alta conc. Íons, alta 

conc. O2, indica pol. 

 
 
 
 
 
 



 

 

62 
 

 

Pinnularia 

mesolepta 
ols, spx I, olg, s 

acf, 
neu, I, 

alf 
lmb, lmf, I per, mus, plc oltr, euritrof 

met, ogt, requer Fe, 
poluição. 

Pinnularia 

divergens 
spx hab 

acf, 
neu, I, 

alf 
Ilmb, lmf, per, plc oltr. ogt. 

Pinnularia 

divergentissima 
ols, spx olg, hab 

acf, 
neu, I,  

lmf, aer per,, plc eutrof ogt 

Sellaphora 

pupula 
pls, b-mes, ols 

hal,I, olg, s, 
mhb 

neu, I, 
alf, acf 

lmb 
lit, per, plc, 

epf, epp 
oltr, mstrof, 

eutrof 
met, alta conc O2 toler. 

Pol. 
Rhopalodia 

musculus 
ols olg, s, mhb, eur  I lmf, I 

lit, per, plc, 
mar 

 
alta cond. äguas 

superficiais 
Surirella 

bisseriata 
b-mes I, olg acf, alf, lmb, lmf, lit, per, plc oltr. met. 

Surirella robusta  hab, olg, I 
acf, 
neu, 

alb, alf 
lmf. 

epp, plc, lit, 
epl, per, tcp 

oltr, euritrof. exige Fe. 

Ulnaria ulna (= 

Synedra ulna) 
pls, mes, a–mes, 

b–mes, ols 
hab, I, olg, s, 

eur 
neu, I, 

alf 
lmf, lmb, I 

lit, per, epf, 
epl, plc, tcp 

oltr, eutrof. 
euritrof 

met,  euriter, ogt, baixa 
transp, águas brandas, alta 
com íons, alta conc. O2, 
requer Ca, Ca-I, sensível 
sulf. Cu, sensível ao Cl, 

obstrui filtros, causa odor, 
causa sabor, resistente ao 

fenol, efluentes c/óleo, 
efluentes fábr. papel, não 

tolera pol. 
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9.2.2 – Resultados Quantitativos 

 
O monitoramento da colonização do diatômetro do Lago Estância das Águas 

Claras entre os meses de novembro de 2005 e outubro de 2006 revela alteração na 

composição da flórula diatomácea, que é discutida, a seguir, separadamente de 

acordo com os seguintes parâmetros: índice trófico, pH, saprobidade e temperatura. 

 

           9.2.2.1. Sucessão: variação quanto ao Índice Trófico 

 

A figura 21 mostra a distribuição percentual de táxons identificados como 

oligotróficos, mesotróficos, eutróficos e eritróficos baseados em Moro e 

Fürstenberger (1997). Com relação aos táxons oligotróficos, nota-se que estes 

ocorrem mais frequentemente nas amostras coletadas no segundo semestre do ano 

de 2006 quando a precipitação mensal atingiu os menores valores. Segundo a 

CETESB (2005) existe uma forte correlação negativa entre oligotrofia e índice 

pluviométrico, uma vez que maiores volumes de precipitação acarretam o influxo de 

esgotos e materiais de origem fecal animal ou humana em corpos d´água em 

regiões urbanas. Dessa forma, o aumento de valores percentuais de táxons 

oligotróficos no Lago Estância das Águas Claras especialmente após a coleta de 

abril de 2006, pode ser tentativamente explicado por uma menor carga de nutrientes 

no sistema aquático, que por sua vez é atribuído ao decréscimo pluviométrico nos 

meses de seca.  

Dentre os táxons mesotróficos, Gomphonema gracile destaca-se dos demais 

por ser o mais abundante nas amostras de dezembro. Segundo Patrick e Reimer 

(1966) esse táxon, epifítico e epilítico, é tolerante a variações de pH e condutividade 

e prefere águas de baixo teor de nutrientes. Seu predomínio entre as espécies 

mesotróficas, portanto, não pode ser explicado pela alta pluviosidade, que por sua 

vez tende a diminuir a concentração de nutrientes no sistema. Os outros táxons 

mesotróficos, por sua vez, ocorrem principalmente nas amostras referentes ao 

segundo semestre de 2005, quando a precipitação é menor.  

Os táxons eutróficos mostram valores percentuais mais elevados em uma 

distribuição bimodal, ou seja, com valores mais altos nos primeiros meses do ano de 

2006 e nos meses de maio e junho. O primeiro pico é devido à contribuição de 

Eunotia sp1 e o segundo a de Eunotia parallela. Essa distribuição é explicada pelo 
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fato de que o primeiro táxon é característico de águas com baixa concentração de 

minerais (Patrick e Reimer, 1966) o que deve ocorrer quando a precipitação é alta. 

Contudo, a interpretação de maiores valores percentuais de E. parallela a partir de 

abril pode ser hipoteticamente explicada por valores mais baixos de temperatura 

d´água, nos meses de inverno, uma vez que este táxon se desenvolve melhor em 

águas relativamente frias (PATRICK e REIMER, 1966).  

Os táxons euritróficos mostram uma distribuição relativamente uniforme 

durante o tempo amostral e a única grande alteração no seu perfil ocorre quando há 

aumento significativo de Eunotia sp2, como é o caso da amostra 15-03-06 e nas 

últimas duas amostragens, realizadas em meses de seca, quando houve aumento 

de Navicula americana e Eunotia sp2. Portanto, as oscilações de táxons euritróficas 

parecem artefatos da soma percentual, que obrigatoriamente causa redução em 

uma categoria devido ao aumento de outra.  

 

9.2.2.2 – Sucessão: variação quanto ao pH 

 

A figura 22 mostra a distribuição dos táxons em relação à variação do pH do 

sistema aquático. Nota-se claramente que os táxons acidófilos, principalmente 

Eunotia parallela, ocorrem com maior freqüência a partir da amostra do mês de abril 

e diminuem quando o pH ultrapassa os valores mais alcalinos. O aumento de táxons 

acidófilos na amostra 05-10-06, quando o pH, é alto é controlado pelo aumento de 

Surirella bisseriata, que apresentam grande desenvolvimento abaixo e acima de 7 

(MORO e FURSTENBERGER, 1997). 

 

9.2.2.3.- Sucessão: variação quanto à temperatura 

  

Quanto à tolerância à variação da temperatura da água, nota-se na figura 23 

que a curva de táxons oligotermas é controlada exclusivamente por Eunotia parallela 

que é um reconhecido táxon acidófilo (MORO e FÜRSTENBERGER, 1997).  
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9.2.2.4.- Sucessão: variação quanto à saprobidade  

  

Quanto à saprobidade, verifica-se na figura 24, que a quantidade de 

diatomáceas sapróxenas é controlada por Eunotia sp2, já que ocorre em maior 

quantidade e apresenta ampla tolerância ecológica, o que favorece uma adaptação 

rápida às condições locais (LOBO e BUSELATO-TONIOLLI, 1985). 
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9.3 - Comunidades planctônicas, epifíticas e epilíticas da área estudada 

9.3.1.  Plâncton                                          

 

 Três amostras de plâncton foram coletadas nos primeiros 20 cm da água 

superficial do Lago da Estância Águas Claras como mostram os gráficos 25, 26, 27 e 

28. Neste habitat ocorrem Cyclotella meneghiniana, Asterionella formosa, Ulnaria 

ulna, táxons frequentemente presentes no plâncton de sistemas aquáticos 

(PATRICK e REIMER, 1966; BICUDO e MENEZES, 2006). Contudo é significativo o 

número de táxons birrafídeos como aqueles pertencentes aos gêneros Epithemia, 

Gomphonema, Sellaphora, Pinnularia e Rhopalodia, normalmente encontrados em 

comunidades perifíticas ou epilíticas. Patrick e Reimer (1966) discutem que muitas 

espécies de diatomáceas que possuem rafe em uma única valva ou em ambas, 

podem aparecer em amostras do plâncton, uma vez que, podem ser removidas de 

um substrato e permanecer em flutuação em conjunto com táxons obrigatoriamente 

planctônicos. Apesar de não possuírem uma rafe bem definida, os membros do 

gênero Eunotia, como citado pelos autores acima, podem também ocorrer nesse 

habitat.  

 

9.3.1.1. Plâncton em relação à acidez 

 A figura 25 mostra a discriminação dos táxons planctônicos em relação à 

acidez da água. Embora os valores de pH medidos nos dias de coleta mostram uma 

variação considerável (pH 6 a 8) nota-se que há uma equidade de táxons acidófilos, 

alcaliófilos, alcalibiônticos e indeterminados nas amostras de plâncton. Em termos 

percentuais, os resultados não sugerem um padrão claro de predomínio de um 

grupo sobre qualquer outro nas três amostras coletadas. É possível que o alto valor 

de pH observado no dia 20-06-2006 seja um valor instável uma vez que não há sinal 

aparente de sua influência na flórula planctônica de diatomáceas. 

 

9.3.1.2. Plâncton em relação à saprobidade 

  

A distribuição percentual dos táxons de diatomáceas nas três amostras de 

plâncton, mostrada na figura 26, não revela um padrão claro em relação à 

saprobidade. As diatomáceas classificadas oligossapróbias são representadas por 

valores semelhantes a cerca de 20% nas três amostras o que pode sugerir que o 
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Lago Estância das Águas Claras não é sujeito a influxos de matéria orgânica ou 

outras fontes de nutrientes. Embora o grupo predominante das indeterminadas em 

relação à saprobidade seja composto de vários táxons cuja ecologia, em águas 

tropicais, ainda não é bem conhecida, é muito provável que sua distribuição nesse 

Lago Estância das Águas seja mais influenciada pela temperatura, como se pode 

observar no item abaixo. 

 

9.3.1.3. Plâncton em relação ao índice térmico 

  

A distribuição dos táxons em relação ao índice térmico é exibido na figura 27. 

O grupo mais bem representado é o das mesotermas, que variou entre cerca de 40 

a 60% da flora total nas três amostras. Os trabalhos de Henry et al. (1997) e Tundisi 

et al. (1997) mostram que os perfis térmicos em vários lagos da região do Vale do 

Rio Doce, em Minas Gerais, estão inseridos entre os valores mínimos de 23ºC e 

máximos de 28ºC. Condições mesotérmicas para outros lagos da região Sudeste do 

Brasil também foram observadas por ESTEVES (1988). 

Durante as três coletas realizadas no Lago Estância das Águas Claras, a 

temperatura da água superficial variou entre 20ºC e 24ºC. Embora esses valores são 

insuficientes para uma análise adequada da influência da temperatura na 

distribuição, pode-se sugerir a hipótese de que a temperatura no Lago Estância das 

Águas Claras não seja discordante de outros lagos inseridos na região Sudeste e 

que portanto suas floras sejam dominadas preferencialmente pelo grupo das 

diatomáceas mesotermas. Entre as espécies oligotérmicas, isto é, aquelas que 

preferem temperaturas mais baixas, destaca-se Asterionella formosa, que é típica de 

lagoas do sul do Brasil, onde o perfil térmico é caracterizado por temperaturas 

abaixo da faixa encontrada em lagos da região Sudeste (Fürstenberger, C. 

comunicação pessoal a De Oliveira P. E.). A presença desse táxon, portanto 

representa um problema biogeográfico para o qual ainda não se dispõe de dados 

para a sua elucidação. 
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9.3.1.4. Plâncton em relação ao índice trófico 

  

A figura 28 mostra a distribuição dos táxons em relação à carga de nutrientes 

no sistema aquático do Lago Estância das Águas Claras. Da mesma forma que no 

perfil relacionado à acidez, os valores percentuais da flora diatomácea em função do 

índice trófico não mostram um padrão claro de distribuição uma vez que os grupos 

mesotrófico, eutrófico e indeterminados aparecem representados de forma 

eqüitativa, ou seja com valores próximos de 30%.  Esses resultados corroboram com 

a interpretação de que o Lago da Estância das Águas Claras não sofre atualmente 

nenhum impacto antrópico que cause o aumento da carga de nutrientes no seu 

sistema aquático. 
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9.4. Perifíton: folhas de gramíneas 

 

As figuras 29, 30, 31 e 32 mostram a distribuição percentual de táxons 

encontrados na superfície de folhas submersas de gramíneas aquáticas em relação 

à acidez, saprobidade, índice térmico e trófico. As amostras desse habitat foram 

coletadas nos meses de novembro, dezembro de 2005 e julho, agosto e outubro de 

2006.  

 

9.4.1. Perifíton em relação à acidez 

 

A figura 29 apresenta esse grupo numericamente mais abundante, nas 

comunidades de diatomáceas presentes em folhas de gramíneas submersas que é 

um dos táxons indiferentes à variação da acidez. Da mesma forma que nas 

amostras do plâncton, nota-se que em relação à acidez, os dados percentuais não 

sugerem um padrão claro de influência desse parâmetro na composição florística do 

perifíton no Lago Estância das Águas Claras. 

 

 

9.4.2. Perifíton em relação à saprobidade 

  

Assim como no ambiente planctônico, o conjunto de táxons de diatomáceas 

encontradas sobre folhas submersas de gramíneas (Figura 30) não se nota um 

padrão claro de distribuição uma vez que o grupo mais abundante é o de táxons cuja 

informação referente à saprobidade é indeterminada.  

 Contudo, nesse habitat, nota-se uma representação de táxons 

oligossapróbios, ou seja, de táxons que preferem águas onde a oxidação da matéria 

orgânica está completa. Assim, como já observado no ambiente planctônico, esses 

táxons, embora em valores de Ca. de 20%, sugerem que não há no momento numa 

evidência que aponte para impactos ambientais que aumentem o teor de nutrientes 

no sistema. Com exceção de Cyclotella meneghiniana, todos os membros desse 

grupo, identificados como oligossapróbios, são organismos que possuem rafe em 

suas valvas, o que denota o hábito perifítico. Casco e Toja (1994), em estudos 

realizados num reservatório, observaram que as diatomáceas possuem 
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características adaptativas e que cada espécie apresenta habilidade para responder 

aos fatores ambientais. 

 Sugere-se que a qualidade da água do Lago Estância das Águas Claras é 

relativamente boa, uma vez que a análise revelou a presença de táxons sapróxenos 

e saprófobos que vivem preferencialmente em águas que não foram expostas à 

poluição. 

 

9.4.3. Perifíton em relação ao índice térmico 

  

Em relação temperatura (Figura 31) assim como no ambiente planctônico, 

nota-se o predomínio do grupo de diatomáceas mesotérmicas e as considerações 

feitas no item 9.3.1.3 são aplicáveis às amostras de folhas de gramíneas 

 

9.4.4. Perifíton em relação ao índice trófico 

 

          Quanto ao índice trófico nas amostras de folhas de gramíneas mostram um 

equilíbrio entre as características eutróficas, euritróficas e indeterminadas. Percebe-

se que o maior valor percentual de espécies eutróficas ocorre no mês de agosto 

(Figura 32). Entre as espécies eutróficas encontram-se Cyclotella meneghiniana, 

Encyonema neomesianum e Ulnaria ulna. 
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9.4.4. Perifíton: raízes de Eichornia crassipes  

 

Somente uma amostragem foi feita em raízes de Eichornia crassipes, um 

táxon de plantas aquáticas, no dia 3 de novembro de 2005. Os resultados dessa 

análise são mostrados na figura 33.  

Patrick e Reimer (1966) afirmam que da mesma forma que alguns táxons 

epifíticos ocorrem no plâncton, alguns táxons planctônicos como Cyclotella 

meneghiniana e Asterionella formosa ocorrem na amostra de raízes de plantas 

submersas (PATRICK e REIMER, 1966) utilizam o termo tychoplanktonic 

(ticoplanctônico) para esses táxons. 

 Nessa única amostra de raízes do Lago Estância das Águas Claras, os 

táxons morfológicamente associados à flotabilidade ou à vida planctônica e seus 

respectivos valores percentuais são: Asterionella formosa (5%), Ulnaria ulna (5%) e 

Cyclotella meneghiniana (5%).  

O gênero mais abundante é Pinnularia, representado por 33% da soma total 

da flora diatomácea. Segundo Patrick e Reimer (1966) várias espécies desse gênero 

são muito freqüentes em águas relativamente ácidas (pH entre 6 e 7) e de baixo teor 

em minerais dissolvidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Análise de amostras de raízes de Echornia crassipes coletadas no Lago 

Estância das Águas Claras. 
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9.4.5. Flora epilítica do Lago Estância das Águas Claras 

  

Quatro amostras foram obtidas, em datas diferentes, de várias rochas 

submersas encontradas na margem do Lago Estância das Águas Claras. Os 

resultados percentuais dos táxons encontrados nessas amostras, em relação aos 

diferentes índices ambientais encontram-se representados nas Figuras 34, 35, 36 e 

37.  

9.4.5.1. Flora epilítica em relação à acidez 

  

Em relação à acidez da água, nota-se na figura 34 que a flora diatomácea 

epilítica é relativamente similar à da flora epifítica encontrada em folhas submersas 

de gramíneas, pois o grupo mais representativo é o dos táxons indeterminados. 

Contudo, pode se observar uma leve tendência no aumento percentual de táxons 

alcaliófilos nas últimas três amostragens das rochas submersas, em concordância 

como os maiores valores de pH obtidos durante as amostragens nos meses de julho, 

agosto e outubro. Entre as espécies alcaliófilas encontram-se Asterionella formosa, 

Cyclotella meneghiniana e Ulnaria ulna.  

 

9.4.5.1. Flora epilítica em relação à saprobidade  

 

O grupo mais bem representado, em relação à saprobidade, é o de táxons 

indeterminados conforme pode ser observado na figura 35. Contudo, o grupo das 

oligossapróbias representa a segunda categoria mais abundante e sugere também 

que o Lago Estância das Águas Claras possui águas relativamente limpas, com 

baixa carga de matéria orgânica. 

  

9.4.5.1. Flora epilítica em relação ao índice térmico 

  

Da mesma forma que em outros tipos de habitats, a flora epilítica do Lago 

Estância das Águas Claras, em termos de índice térmico (Figura 36), também é 

caracterizado por diatomáceas mesotérmicas, cujos valores ótimos de temperatura 

situam-se entre 23ºC e 30º. 
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9.4.5.1. Flora epilítica em relação ao índice trófico 

 A flora epilítica do Lago Estância das Águas Claras mostra um equilíbrio das 

categorias oligotróficas, mesotróficas, e eutróficas. Embora o maior valor percentual 

de diatomáceas eutróficas ocorra no mês de julho (Figura 37), durante a época seca 

do ano, esse aumento está vinculado diretamente a uma maior concentração de 

Eunotia parallela, que por sua vez pode ser influenciado por temperaturas mais 

baixas, como sugerido no item 9.2.2.1. 
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9.5 - Análise de sedimentos de fundo  

 A amostra da flora bentônica do Lago Estância das Águas Claras foi coletada 

no dia 3 de março de 2005. Os resultados dessa análise estão representados na 

Figura 38. Os gêneros mais bem representados, entre os táxons biráfides são 

Pinnularia (27%), Gomphonema (21%), Eunotia (10%), Rhopalodia (2%), Surirella 

(2%), Nitszchia (11%) enquanto que Cyclotella e Asterionella são representados por 

valores de 5% e 3%, respectivamente.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38 – Análise de amostras de sedimentos de fundo coletadas no Lago 
Estância das Águas Claras. 
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10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O Lago Estância das Águas Claras é um corpo de água com temperaturas 

em torno de 23,2 Cº na maior parte do ano e pH variando entre valores neutro e 

alcalino. 

      Conforme os resultados obtidos neste trabalho, a flora diatomácea 

presente no Lago Estância das Águas Claras, sugere um ecossistema aquático 

pouco impactado pelas atividades humanas. Não há qualquer evidência do 

predomínio de táxons eutróficos sobre quaisquer outros grupos ligados ao índice 

trófico.  

    Quanto a alcalinidade, a flora diatomácea sugere uma possível 

estabilidade, pois os táxons indiferentes e indeterminados são os mais 

representativos em todos os tipos de habitats examinados. 

     Em relação à temperatura da água, nota-se que no Lago Estância das 

Águas Claras, a flora diatomácea é tipicamente mesoterma, fator já comprovado em 

vários estudos para lagos da região Sudeste.  

     Com relação à saprobidade, os táxons indeterminados são os mais 

representativos, seguido pelos oligossapróbios, fato sugestivo de que o lago 

Estância das Águas Claras, possui águas relativamente limpas e a carga de matéria 

orgânica baixa. 

    Assim, as espécies identificadas nas águas do lago Estância das Águas 

Claras são registradas na literatura como perifíticas, oligohalobias, mesossapróbias, 

mesotérmicas e oligotróficas, com exceção da Cyclotella menenghiniana Kütz, que 

possui hábito preferencialmente planctônico (Moro & Fürstenberger, 1977). 
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12 – GLOSSÁRIO 

 

Este glossário tem por finalidade auxiliar na compreensão dos termos 
utilizados nas descrições dos gêneros de diatomáceas: 
 
 
Área axial/esterno: área hialina que se estende ao longo do eixo apical. 
 
Aréola: perfuração na parede silícea normalmente ocluida por um velum. 
 
Bisseriado: refere-se ao talo com duas fileiras de células. 
 
Canópio: membrana de sílica com poros finos que se projeta da área axial no 
sentido da margem cobrindo parcial ou completamente as estrias. 
 
Capitado: que tem um alargamento ou cabeça em um ou ambos os pólos. 
 
Espinho: projeção sólida pontiaguda da parede celular: nas diatomáceas, estrutura 
ocluída ou sólida projetada além da superfície da frústula. 
 
 
Estigma: nas diatomáceas , perfuração da parede celular de sílica localizada 
próxima ao nódulo central e não ocluída  por membrana silícea crivada. A morfologia 
dessa estrutura é distinta das demais aréolas que formam as estrias: nas algas 
flageladas (clamidofíceas e euglenofíceas), a orgamela constituída por grânulos de 
coloração de laranjada a avermelhada graças à presença de hematocromo, situada 
em geral na parte dianteira da célula, próxima à base do flagelo e que tem a 
propriedade de orientar o deslocamento da célula. O mesmo que mancha ocelar ou 
ocelo. 
 
Estigmóide: perfuração da  parede celular da sílica localizada próxima ao nódulo 
central e não ocluída por membrana sílicea crivada, cujo alvéolo apresenta 
morfologia idêntica à dos demais alvéolos. Geralmente, o alvéolo do estigmóide está 
unido ao da intercostela.  
 
 
Estria: linha contínua ou fileira de poros que ornamenta a película ou parede celular: 
a fileira de aréolas, alvéolos ou pontos ou,  às vezes, até um único alvéolo isolado. 
 
Fáscia: área hialina presente na região mediana da valva, mas que não apresenta 
espessamento silíceo proeminente. 
 
Fíbula: ligação de sílica entre porções da valva e que ocorre em ambos os lados da 
rafe. Em  alguns casos, consiste de um prolongamento da própria estria ou que une 
duas ou mais interestriais. 
 
Frústula: parte silícea da parede celular das diatomáceas composta por duas valvas 
e uma série de bandas (cíngulo) 
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Fultopórtula: tubo que atravessa a parede silícea das diatomáceas. Essa estrutura 
pode apresentar-se externamente como uma abertura simples ou como um tubo 
alongado que se projeta da superfície valvar. Internamente, além da abertura do 
tubo, há dois a cinco poros satélites, os quais se abrem em passagens conectadas 
com um tubo central no interior da valva. 
 
Helictoglossa: espessamento silíceo interno na porção final da rafe. 
 
Heteropolar: valva com ambas extremidades diferentes em tamanho e/ou forma. 
 
Hipovalva ou Hipoteca: a menor valva da frústula junto com seus elementos do 
cíngulo. 
 
Isopolar: valva que apresenta ambas extremidades iguais em tamanho e forma. 
 
Lóculo: câmara dentro da valva da diatomácea. 
 
Obovóide ou obovada: com a forma de um ovo colocado com a parte afilada para 
baixo. 
 
Quilha ou carena: proeminência semelhante à do casco de um navio.  
 
Rafe: fenda alongada ou par de fendas que atravessam a parede valvar. 
 
Rimopórtula: consiste num tubo aberto para o interior da célula por uma ou 
raramente duas fendas e para o exterior por uma simples abertura ou por uma 
estrutura tubular aberta no ápice. 
 
Rostrado: dotado de bico: projetado com a forma de um bico. 
 
Uniaxial ou unisseriado: refere-se ao talo que apresenta apenas uma fileira de 
células. 
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