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RESUMO 

O principal objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade da água do Reservatório Cabuçu, 

Guarulhos – SP, Brasil, importante manancial de abastecimento público, a partir do 

conhecimento sobre a ecologia de algas diatomáceas. Este estudo, que apóia-se na condição 

desses organismos como bioindicadores, quantificou comunidades de diatomáceas perifíticas 

e correlacionou dados qualitativos e quantitativos com parâmetros físico-químicos e 

biológicos, utilizados pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de 

São Paulo – Cetesb, para avaliar a qualidade da água, neste caso o Índice de Qualidade de 

Água – IQA. Foram feitas coletas mensais de diatomáceas em raízes de plantas de Eichornia 

crassipes (água-pé) e Polygonum sp no período de outubro de 2007 a novembro de 2008. 

Após o tratamento químico das amostras as algas foram identificadas e os seus requerimentos 

ecológicos levantados a partir da literatura científica. Os dados foram avaliados junto aos 

dados físico-químicos, biológicos e ao IQA obtidos concomitante por outros autores para o 

mesmo período de tempo. Foram observadas alterações sazonais nas estruturas das 

comunidades diatomáceas, alterações em parâmetros químicos e biológicos relacionados à 

qualidade da água. Muito embora tenham ocorrido oscilações nas estruturas das comunidades, 

estas não podem ser atribuídas às variações ambientais, que também não causaram 

interferências importantes na qualidade da água. Sendo assim, reflexos da ocupação urbana 

nas proximidades do Reservatório não foram percebidos através dos organismos estudados 

avalizando a qualidade ambiental do reservatório em conformidade com o índice de qualidade 

de água proposto. Pelo fato de ter águas oligotróficas, ser circundado por vegetação protegida 

por lei e possuir uma contribuição oriunda de bacias não impactadas, a dimensão da atividade 

antrópica, apesar de existente, ainda não comprometeu a qualidade da água e pode justificar a 

presença de táxons estritamente eutróficos inclusive em meses de maior precipitação no 

reservatório. 

Palavras-chave: Diatomáceas, Reservatório Cabuçu, Bioindicadores, IQA,  

 

 

 

 

 

 



 vii

ABSTRACT 

 

The main objective of this study was to assess water quality in the Cabuçu Reservoir, an 

important source of drinking water supply, in the city of Guarulhos, State of São Paulo, 

Brazil, based on the ecology of diatom algal taxa. This study, supported by the bioindicator 

condition of such algae, quantified monthly periphytic taxa and correlated them with 

qualitative and quantitative data with physical-chemical and biological parameters, used by 

CETESB- The State of São Paulo Company of Environmental Control, in order to evaluate 

water quality, in this case the IQA, i.e. water quality index. Monthly sampling of diatom 

communities in roots of Eichhornia crassipes and Polygonum sp plants was conducted from 

October 2007 to November 2008. After standard chemical treatment of samples, diatom taxa 

were identified and their ecological requirements determined through a revision of the 

literature. The diatom data were correlated to physical-chemical and biological parameters 

and their suggested IQA, obtained by other authors for the same time period. Seasonal 

changes were observed in the structure of diatom communities, and in the chemical and 

biological parameters related to water quality. Despite these changes, these could not be 

explained by environmental changes, which also did not interfere with the water quality. 

Therefore, the reflexes of urban occupation in the proximity of the Reservoir were not 

detected by means of the diatom communities. Due to the fact that these reservoir, containing 

oligotrophic waters, is surrounded by protected vegetation and has and input from non 

impacted contributing basins, the dimension of the anthropic activity, did not compromised 

the overall water quality and can therefore be used to justify the presence of strictly eutrophic 

taxa, also during months of high precipitation. 

 

Keywords: Diatoms, Reservoir Cabuçu, Bioindicators, IQA, 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação 

Atualmente muitas referências têm sido feitas a respeito da disponibilidade de água no 

planeta, tanto instituições públicas, quanto privadas, instituições de pesquisa como a mídia em 

geral demonstram preocupação a cerca desse recurso natural tão importante e vital. 

Organizações internacionais como a United Nations Educations Scientific and Cultural 

Organization - UNESCO (2009) reporta através do terceiro relatório de desenvolvimento da 

água no mundo World Water Development Report 3- a importância desse recurso natural para 

o desenvolvimento sócio-econômico da população mundial.  

No Brasil a preocupação é crescente, seja pela possível futura escassez alarmada pelos 

longos períodos de estiagem em algumas regiões, consequentes das mudanças climáticas, ou 

ainda por processos industriais poluentes e degradações provocadas por grandes projetos 

imobiliários e rodoviários nas grandes cidades.  

Segundo Tundisi e Tundisi (2008), a região metropolitana de São Paulo - RMSP é 

servida por 23 reservatórios de abastecimento de água que, além dessa função, são utilizados 

para recreação, pesca, produção de hidroeletricidade e turismo. Esses sistemas são 

pressionados permanentemente pelos seguintes impactos: fontes pontuais e não pontuais de 

fósforo e nitrogênio, degradação das margens e da zona litoral, desmatamento, descarga de 

resíduos sólidos, sedimentação, descarga de substâncias tóxicas, poluição atmosférica, 

ocupações urbanas extensas. 

Diante desta realidade, e em paralelo a observar o quadro sócio-ambiental brasileiro, 

já evidenciado por De Almeida et al.(1993), onde o crescimento urbano relaciona-se à 

ocupação não planejada e a urbanização descontrolada de bacias hidrográficas, a preocupação 

aponta para o uso sustentável dos recursos hídricos nas grandes metrópoles.  

Dentro do conceito de sustentabilidade outros fatores pontuais podem ser considerados  

além da pressão climática e a ocupação desordenada: áreas que circundam os reservatórios 

urbanos e seus tributários sofrem com os problemas de origem antrópica, causados pela 

produção de lixo e esgoto sanitário insuficientemente geridos, que afetam o equilíbrio dos 

ambientes aquáticos e a qualidade da água que abastece a população.   
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Nessa situação se apresentam os mananciais dos municípios da região metropolitana 

de São Paulo, como em destaque os que compõem o sistema de abastecimento de água do 

município de Guarulhos – SP, onde está localizado o Reservatório Cabuçu, um dos grandes 

corpos d água que abastece os moradores dessa cidade.  

Em Guarulhos o órgão responsável pelo monitoramento dos reservatórios é o Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, que em conjunto com a Companhia de Saneamento 

Básico de São Paulo - SABESP e a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do 

Estado de São Paulo – CETESB monitora periodicamente a qualidade da água de todo 

sistema de abastecimento do município, através de análises químicas, físicas e biológicas. A 

partir destas são estabelecidas medidas necessárias de prevenção e tratamento a fim de 

garantir a condição saudável desse produto para seus usuários. 

Dessa forma, e em paralelo com as ações gerenciais dos órgãos competentes citados,  

estudos específicos que avaliam a qualidade do meio aquático e dos organismos que ali 

habitam oferecem subsídios ao monitoramento dos mananciais.  

Assim, segue a linha da bioindicação utilizada com algas diatomáceas, que estabelece 

índices de qualidade ambiental a partir da orientação proveniente dos resultados das pesquisas 

com essas algas em ambientes aquáticos. Publicações internacionais reforçam esta linha de 

pesquisa tais como Coste et al.(2009) na França, e referências a índices europeus reportadas 

por (FEIO et al; 2009).  

No município de Guarulhos Moutinho (2007), Graça (2007), Oliveira (2008) 

examinaram a flora diatomácea presente no Reservatório Cabuçu, Lago Estância das Águas 

Claras e Tanque Grande, respectivamente, para avaliar a qualidade de água desses sistemas 

aquáticos, em estudos que relacionam dados biológicos e físico-químicos tais como: 

temperatura da água, condutividade elétrica, pH e oxigênio dissolvido.  

Quanto ao estado trófico, esses estudos revelaram condições que variaram de 

ambientes oligotróficos, lagos com baixa concentração de nutrientes e baixa produtividade 

biológica, a mesotróficos, lagos com características intermediárias entre oligotróficos e 

eutróficos, estes últimos eutrofizados pela alta concentração de nutrientes e alta produtividade 

biológica, embora em algumas épocas do ano fossem observados aumentos significativos de 

táxons eutróficos. 
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Segundo Oliveira (2008), a qualidade da água do Reservatório Tanque Grande está 

intimamente relacionada à precipitação, de forma que nos meses de inverno, com precipitação 

reduzida, há o predomínio de diatomáceas características de condições oligotróficas. O 

inverso, ou seja, o aumento de táxons eutróficos, segundo a autora, ocorre predominantemente 

nos meses de verão quando o aporte de nutrientes alóctones é maior.  

No caso do Reservatório Cabuçu, Moutinho (2007) relata que os dados alcançados são 

coerentes com o monitoramento executado pelo SAAE, que classificou  água do Reservatório 

como classe I, aquela que pode ser consumida após tratamento simples, assim como pode ser 

utilizada para irrigação de hortaliças, recreação de contato primário e proteção da vida 

aquática, de acordo com a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 

n° 357 (2005),  órgão ligado ao  Ministério do Meio Ambiente  que classifica o corpo d’ água 

de acordo com o seu comprometimento e fins de utilização.  

Na direção das pesquisas adotadas anteriormente para os mananciais da região, este 

estudo concentra-se na avaliação temporal de índice trófico de ambientes aquáticos, em 

paralelo com as análises físicas e químicas realizadas durante o estudo, e que são utilizadas 

para determinação de índices de controle de qualidade da água.  

 Este estudo reconhece prioritariamente a possibilidade de bioindicação com a 

pesquisa da ecologia de algas diatomáceas em ambiente aquático, bem como, o conhecimento 

de muitos requerimentos ecológicos dessas algas descrito na literatura Moro e Furstenberger 

(1997).  O estudo passa pela identificação dos indivíduos, a aferição de parâmetros físicos e 

químicos e a interpretação das correlações e sazonalidade dos resultados observados. 

 

1.2. Objetivos 

O principal objetivo deste estudo é determinar a qualidade da água do Reservatório 

Cabuçu, município de Guarulhos, SP, Brasil, baseado no conhecimento dos requerimentos 

ecológicos de algas diatomáceas. Para tal, é necessário identificar os organismos, avaliar seus 

requerimentos e suas preferências ecológicas, as variações qualitativas e quantitativas das 

comunidades, no período de um ano, comparativamente aos dados de parâmetros físicos, 

químicos e biológicos aferidos neste período para a determinação de índice de qualidade de 

água, IQA proposto pela CETESB (2006).  
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Posterior a este, discutir as possíveis causas dessas variações, de forma que a relevante 

característica de bioindicação das diatomáceas possa oferecer subsídios ao monitoramento da 

qualidade da água dos reservatórios e otimização dos recursos públicos utilizados no 

tratamento da água para abastecimento público no município de Guarulhos, além da 

contribuição direta para um melhor entendimento dos fatores que controlam a vida das algas 

diatomáceas nos ecossistemas aquáticos dulciaquícolas.  

 

1.3 Hipóteses 

 Foram determinadas quatro hipóteses a serem testadas no presente estudo, descritas a 

seguir: 

 H1 - As comunidades diatomáceas apresentam variações qualitativas e quantitativas 

correlatas aos parâmetros geoambientais, físicos e químicos. 

 H2 - As diatomáceas respondem a alterações do status trófico do reservatório, e  

indicam condições ambientais que variam espacialmente e temporalmente. 

H3 - A classificação de trofia e da qualidade da água do reservatório, inferida pela 

bioindicação, está em conformidade com a análise e a classificação SAAE/CETESB obtida. 

H4 – As variações identificadas nas análises das algas diatomáceas sugerem alterações 

geradas pela influência antrópica na bacia do Cabuçu e ou no seu entorno. 
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2.  RESERVATÓRIOS URBANOS 

Os reservatórios urbanos de abastecimento público, dentro de padrões limnológicos de 

variabilidade espacial de parâmetros físicos químicos e biológicos, são identificados como 

grandes corpos de água duciaquícolas na superfície terrestre, a grande maioria , assim como o 

Reservatório Cabuçu, podem ser caracterizados como lagos de origem artificial, formados 

pelo represamento de rios.  

Estes ambientes de água artificialmente represadas podem receber outras 

denominações como: represas, açudes, etc., nada mais que sinônimos uma vez que estes 

ecossistemas têm a mesma origem e finalidade (ESTEVES, 1988). 

As represas são um dos componentes de três subsistemas ecológicos fundamentais: a 

bacia hidrográfica e sua rede hídrica, o reservatório propriamente dito e as descargas 

recebidas por estes e o sistema a jusante (TUNDISI, 2003).  

O entendimento sobre estes ecossistemas é determinado pela vasta dimensão e 

complexidade desses sistemas, uma rede de componentes estruturais de funcionamento de 

organismos com o ambiente lacustre, componentes físicos e químicos, sob influência de 

forças climatológicas e hidrológicas, entre outras implicações relativas à morfometria e altura 

das saídas d água que podem atuar sobre os organismos (NOGUEIRA et al; 2006). 

De acordo com Tundisi e Tundisi (2008), o funcionamento dos reservatórios e suas 

principais características físicas, químicas e biológicas são atribuídas principalmente pelo tipo 

de construção, o tempo de retenção e o período de enchimento. Os impactos gerados por 

estas, somados aos de origem antrópica e mudanças ambientais nos arredores dos 

reservatórios implicarão para a qualidade da água neste ecossistema. 

Ainda conseqüências dos reservatórios serem construídos sem a observação de 

aspectos ecológicos para o represamento de água, tais como: gradientes de riqueza de espécies 

e variações geográficas, conferem implicações a vida e a relação dos organismos com o 

ambiente, muito embora, neste caso especificamente após 100 anos de existência o 

Reservatório Cabuçu pode assumir algumas características de lagos naturais.  

Outras importantes considerações sobre a ecologia de organismos de reservatórios e 

suas adaptações em águas continentais podem ser feitas a partir da avaliação de gradientes de 
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distribuição verticais e horizontais proporcionados pela sazonalidade climática, distribuição 

de luz, nutrientes e temperatura que possam ocorrer no ambiente (WETZEL, 2000). 

Segundo Ricklefs (2003), o ambiente físico e suas propriedades podem restringir a 

vida, embora também possa oferecer soluções para muitos de seus problemas, dessa forma, 

uma análise dos parâmetros físicos e químicos dentro de ecossistemas aquáticos pode 

encaminhar um melhor entendimento sobre a vida e a ecologia de organismos que neles 

habitam, sendo ainda aspectos ecológicos e ambientais partes integrantes no gerenciamento e 

sustentabilidade dos reservatórios. 
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3. QUALIDADE DA ÁGUA  

 Ainda que a partir da propriedade de solvente universal a água receba na natureza uma 

série de substâncias minerais, químicas e orgânicas que alteram seu grau de pureza e 

comprometa a percepção da qualidade, estudos relacionam qualidade de água com sua 

finalidade de utilização como abordado por Ayres (2007) e Piasentin (2009). 

Nesta orientação o CONAMA, através da resolução nº 357 de 17 de março de 2005, 

classifica os corpos d’água no Brasil de acordo com a utilização pretendida, o que permite 

estabelecer gradientes de qualidade, e posteriores ações preventivas e corretivas para os 

diferentes tipos de corpos d’água. 

 Segundo o Art. 4° da resolução 357 acima citada, as águas doces são assim 

classificadas: 

I - classe especial: águas destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; 

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e, 

c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. 

 

II - classe 1: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme 

resolução CONAMA nº 274, de 2000; 

d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes 

ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e 

e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

 

III - classe 2: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme 

resolução CONAMA n° 274, de 2000; 

d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e 

lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e 
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e) à aqüicultura e à atividade de pesca. 

 

IV - classe 3: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; 

b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

c) à pesca amadora; 

d) à recreação de contato secundário; e 

e) à dessedentação de animais. 

 

V - classe 4: águas que podem ser destinadas: 

a) à navegação; e 

b) à harmonia paisagística. 

 A partir do conhecimento da finalidade e a utilização do corpo d’água, neste caso em 

destaque as águas localizadas nos reservatórios de abastecimento público, o controle de 

agentes poluentes são determinados por limites na concentração de substâncias e impurezas 

distribuídas entre parâmetros físicos, químicos e biológicos. A ponderação de alguns desses 

parâmetros constituem os índices de qualidades das águas. 

 Segundo Bollman, Marques; (2000) apud Piasentin, (2009), os indicadores da variação 

da qualidade da água são considerados uma aproximação válida das alterações ambientais. 

A agência ambiental CETESB utiliza atualmente o Índice de Qualidade de Água Bruta 

para fins de Abastecimento Público - IAP, composto de dois outros índices o Índice de 

Qualidade de Água - IQA, e o Índice de Substâncias Tóxicas e Organolépticas - ISTO, além 

de índices específicos para recursos hídricos destinados a proteção da vida aquática - IVA e 

para banho e Classificação das Praias (CETESB, 2005, 2006). Assim, os controles 

estabelecidos permitem uma ampla avaliação sobre os parâmetros físicos e químicos básicos 

para o controle dos reservatórios.  

O IQA utilizado como suporte comparativo neste estudo, segundo a CETESB (2006), 

foi desenvolvido a partir de um estudo realizado em 1970 pela “National Sanitation 

Foundation” dos Estados Unidos e avalia nove parâmetros importantes, eleitos entre outros, 

que incidem diretamente sobre a qualidade da água, a saber: temperatura, pH, oxigênio 

dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, nitrogênio total, fósforo total, sólidos totais e 
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turbidez. Na parte microbiológica, são feitas análises sobre o grupo de bactérias coliformes, 

principais indicadores de contaminação biológica.  

O IQA é um número de 0 a 100 que indica a qualidade da água para os devidos fins, 

calculado pelo produtório ponderado da qualidade de água correspondente às variáveis que 

integram o índice. 

A fórmula utilizada para o calculo é: 

 

 

Sendo que: 

• IQA = Índice de Qualidade das Águas, que varia entre 0 e 100; 

• n = número de parâmetros no cálculo do IQA (sempre igual a nove); 

 

• qi = qualidade do i-ésimo parâmetro, também variável de 0 a 100 e obtido da curva média, 

em função da concentração; 

 

• Wi = peso correspondente do i-ésimo parâmetro, que é um número porcentual obtido pela 

importância do parâmetro na análise, pré-determinado pelos especialistas; 

 

 

O quadro nº1 exibe resumidamente, os componentes indicados para o cálculo, com 

destaque para a importância “peso” de cada variável. 
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i-ÉSIMO VARIÁVEL PESO NO IQA 

9 OD 0,17 

1 Coliformes termotolerantes 0,15 

2 pH 0,12 

3 DBO 0,10 

4 Nitrogênio Total 0,10 

5 Fósforo Total 0,10 

6 Temperatura da água 0,10 

7 Turbidez 0.08 

8 Sólidos totais 0,08 

                    SOMATÓRIO= 1 ou 100% 

 Quadro1- Componentes do IQA e seus pesos (CETESB, 2005). 

A qualificação final obtida a partir da avaliação dos parâmetros está representada no 

Quadro nº2, e varia de acordo com os estados brasileiros. 

                              ESTADOS 

AP, MG, MT, PR, RS BA, GO, ES, MS, SP 

 

QUALIDADE 

91 < IQA ≤ 100           80 < IQA ≤ 100 Ótima 

71 < IQA ≤ 90 52 < IQA ≤ 79 Boa 

51 < IQA ≤ 70 37 < IQA ≤51 Aceitável 

26 < IQA ≤ 50 20 < IQA ≤36 Ruim 

IQA≤25                 IQA≤19 Péssima 

_ 25 IQA _ 19 Qualidade Péssima 
Quadro 2 – Classificação dos valores do IQA em diferentes estados brasileiros. 

Fonte: Agência Nacional das Águas - ANA, (2009). 
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4. DIATOMÁCEAS COMO BIOINDICADORES AMBIENTAIS 

4.1 Diatomáceas e as características de bioindicação   

 Segundo Johnson et al.(1993) bioindicadores são organismos que apresentam 

tolerâncias estreitas e específicas relacionadas a parâmetros ambientais. Neste caso em 

particular algas diatomáceas se destacam como excelentes indicadores de trofia dos sistemas 

aquáticos, além de reconhecido como bioindicadores de mudanças no meio físico (PATRICK; 

REIMER, 1966).  

Para Stoermer e Smol (1999) bioindicadores são organismos que podem ser usados 

para fornecer uma avaliação integrada de condições ambientais nos ecossistemas. O emprego 

de diatomáceas em estudos ambientais é sustentado por três razões principais: sua importância 

nos ecossistemas aquáticos, sua utilidade como biondicadores ambientais e a facilidade de seu 

uso. Stoermer e Smol (1999) relatam ainda que as diatomáceas são valiosos indicadores 

ambientais por que respondem diretamente e sensivelmente a muitas mudanças físicas, 

químicas e biológicas, em sistemas aquáticos, como a temperatura e concentrações de 

nutrientes.  

Outro fator importante que justifica o emprego dessas algas é o fato de que algas se 

reproduzem e respondem rapidamente às mudanças no seu ambiente. Desta forma fornecem 

sinais de alerta para o aumento tanto da poluição como do sucesso da restauração do habitat 

(LOBO et al; 2002).   

 Segundo a agência ambiental CETESB, a qualidade da água de mananciais é 

estabelecida por um conjunto de variáveis físicas, químicas e biológicas. Contudo a 

determinação desses parâmetros não contempla monitoramento freqüente de organismos 

bioindicadores. 

 

4.1.1 Diatomáceas e sua caracterização de acordo com requerimentos ecológicos 

 Como relatado, a condição de organismo bioindicador reconhecida nas algas 

diatomáceas é feita a partir de pesquisas referenciadas nesse estudo, muitas de suas aplicações 

nesse sentido são descritas no item 4.2, para tanto, o prévio conhecimento das exigências 

ambientais desse grupo de algas é fator preponderante. 
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 Com o conhecimento acumulado os táxons foram agrupados e denominados segundo 

suas exigências ambientais assim descritas por Moro e Furstenberger (1997). 

Quanto à trofia as diatomáceas encontradas nesse estudo foram assim agrupadas: 

Táxons oligotróficos: algas que possuem baixa exigência ambiental em relação à 

concentração de nutrientes. 

Táxons mesotróficos: algas que possuem exigência ambiental moderada em relação à 

concentração de nutrientes. 

Táxons eutróficos: algas que possuem alta exigência ambiental relacionada à 

concentração de nutrientes. 

Táxons euritróficos: algas que habitam ambientes com grandes variações nas 

concentrações de nutrientes. 

Quanto à temperatura as diatomáceas encontradas foram assim agrupadas: 

 Táxons Oligotermos: algas com exigências relacionadas à temperatura ambiental  que 

variam de 0ºC  a 15°C. 

 Táxons Mesotermos: algas com exigências de temperatura que variam de 15°C a 30ºC. 

 Táxons Eutermos: algas com exigências de temperatura acima de 30ºC. 

 Táxons Euritermos: algas que suportam variações de temperatura superiores a 15°C. 

Quanto ao pH as diatomáceas encontradas foram assim agrupadas: 

 Táxons acidófilos: algas que se desenvolvem em ambientes com pH ao redor de 7, 

ótimo abaixo de 7. 

 Táxons Indiferentes: algas que ocorrem em larga faixa de pH. 

 Táxons Alcaliófilos: algas que possuem desenvolvimento com pH ao redor de 7, ótimo 

acima de 7. 

 Táxons Circumneutros: algas que possuem desenvolvimento ótimo em pH ao redor de 
7. 

 Quanto à salinidade as diatomáceas encontradas foram assim agrupadas: 
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 Táxons halófobos: algas que não toleram sal. 

 Táxons oligohalófobos: algas de água doce, ambientes com teor de sal inferior a 5g.l-1 . 

Táxons halófilos: algas de água doce com leve conteúdo salino. 

Táxons indiferentes: algas que toleram pequenas quantidades de sal, porém possuem  

desenvolvimento ótimo em água doce. 

 

4.2 Diatomáceas e sua aplicação como bioindicadores 

O emprego de bioindicadores é explorado em vários países. Monteith e Evans (2005) 

reportam o uso de diatomáceas na Rede de Monitoramento de Água Ácidas do Reino Unido, 

estabelecido em 1998. Neste caso as diatomáceas são analisadas, não somente para indicar o 

impacto das emissões ácidas, como também, a resposta de regeneração dos sistemas 

aquáticos.  

Feio et al.(2009) realizaram estudo em Portugal onde avaliaram vários índices 

utilizados na Comunidade Européia com diatomáceas o Índice de Sensibilidade a Poluição – 

SPI, Índice Biológico de Diatomáceas – BDI, Índice da Comunidade Econômica Européia- 

ICEE, Índice Geral de Diatomáceas – IGD; comparados a um modelo preditivo – MODI, que 

avalia diatomáceas de ambientes perturbados com organismos de ambientes referenciados e 

preservados.  

Gomes et al.(2008) utilizou comunidades diatomáceas para avaliar o impacto causado 

por despejos de indústria têxtil e os efeitos na integridade biótica, em corpos de água na 

Suécia.  

Estudos comparativos de poluição severa causada por impactos industriais à 

integridade ambiental de rios na Etiópia são relatados por Beyene et al.(2009). 

Bigler e Hall (2003) relataram o emprego de diatomáceas como indicadores 

quantitativos da temperatura na Suécia, para estimar mudanças pretéritas no regime de 

temperaturas naquele país no último século.  
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Nos Estados Unidos, além do emprego no monitoramento da qualidade da água para 

abastecimento, Lane et al.(2007) reportam o uso de espécies de diatomáceas no 

monitoramento de condições hidrológicas de áreas alagadas.  

Recentemente, Tinson et al.(2008) relacionaram o estresse causado pela poluição da 

água com a estrutura de comunidade de diatomáceas em rios, e propuseram uma lista de 305 

táxons e sua sensibilidade em seis contextos de poluição. Dentre os táxons listados pelos 

autores, quatro aparecem em lagos da região urbana de Guarulhos como, por exemplo, as 

espécies eutróficas, Melosira varians e Cyclotella pseudostelligera, e as oligotróficas 

Brachysira vítrea e Eunotia bilunaris como mostram os trabalhos de Oliveira (2008) e 

Moutinho (2007). Contudo alguns pesquisadores questionam a interpretação ambiental de 

diatomáceas a partir de trabalhos científicos do Hemisfério Norte (COSTA, 2008).  

Embora poucos, os estudos realizados com diatomáceas como bioindicadores nos 

sistemas aquáticos do município de Guarulhos sugerem uma maior ocorrência de táxons 

eutróficos nos meses de verão quando é maior a precipitação, que por sua vez, favorece a 

contaminação dos recursos hídricos por redes de esgoto clandestinas ou pelo impacto 

antrópico devido ao uso do reservatório como balneário. Oliveira (2008) associou o aumento 

da eutrofização também aos diferentes tipos de uso e ocupação do solo nas bacias 

contribuintes do Reservatório Tanque Grande. Um deles refere-se à presença de pesqueiros 

que utilizam grande quantidade de ração para peixes, rica em fósforo. 

Nos estudos em que se empregam as diatomáceas como bioindicadores de parâmetros 

ambientais, a identificação correta dos táxons é primordial. Em estudos taxonômicos 

emprega-se um nível de exame de alta resolução, que é proporcionado pela microscopia 

eletrônica (ROUND; CRAWFORD; MANN, 1990). Contudo, em estudos ambientais onde a 

análise tem que ser conduzida em tempo relativamente curto, emprega-se a microscopia ótica 

em aumentos de no mínimo 1.000 x; com objetiva de 100 X, em imersão a óleo (ROUND, 

1983). 
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5. IDENTIFICAÇÃO DE GÊNEROS DE DIATOMÁCEAS  

5.1 Características gerais das diatomáceas 

As diatomáceas são organismos unicelulares, fotoautotróficos, com parede celular de 

sílica (opalina) com tamanho que varia entre 10 e 1000 µm, solitárias ou em colônias em 

ambientes aquáticos, prioritariamente dulcícolas, salobros e marinhos, classificados dentro do 

Reino Protista na Divisão Bacillariophyta, conhecidas como “algas marrom-douradas” 

(ROUND; CRAWFORD; MANN, 1990).  

As diatomáceas aderidas a algum substrato recebem a denominação de perifitícas, as 

planctônicas que estão suspensas na coluna d’água, quando se aderem a rochas são 

denominadas epilíticas, as aderidas à areia são as episâmicas, à lama as epipélicas (ROUND; 

CRAWFORD; MANN, 1990; PATRICK; REIMER, 1966; MOSS, 1980).  

 Elementos estruturais e morfológicos externos e internos permitem a identificação 

biológica em nível de gêneros e espécies (PATRICK; REIMER, 1966; ROUND; 

CRAWFORD; MANN, 1990).   

 

5.2 Identificação dos gêneros de diatomáceas de águas doce 

A separação de gêneros de diatomáceas marinhas e de água doce é relativamente 

simples uma vez que a maioria dos gêneros de águas salinas e hipersalinas não ocorrem em 

sistemas aquáticos continentais (BICUDO e MENEZES, 2006).  Algumas exceções são os 

gêneros Aulacoseira, Cyclotella, Pinnularia e outros que possuem algumas espécies marinhas 

(HUSTEDT, 1927, 1930; ROUND; CRAWFORD; MANN, 1990). Embora haja uma 

separação clara entre táxons marinhos e dulciaquícolas, a identificação dos seus gêneros é 

baseada em um grupo amplo de estruturas morfológicas que ocorrem em ambos os grupos. 

Contudo, Round, Crawford e Mann (1990) relataram várias estruturas morfológicas restritas a 

gêneros essencialmente marinhos e vice-versa.  

 

5.3 Caracteres morfológicos universais usados na definição dos gêneros 

Atualmente os estudos morfológicos das algas diatomáceas seguem como base  

Round, Crawford e Mann (1990) que definem os principais caracteres morfológicos para a 
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correta identificação genérica. A Fig., 1 exemplifica as estruturas ou ornamentações da 

frústula diatomácea . 

Representação esquemática

E: Epivalva

EC: Epicíngulo, com 4 
bandas

HC: Epicículo
incompleto

H: Hipovalva

Fonte: ROUND; CRAWFORD; MANN, 1990
 

Figura 1: Representação esquemática da frústula diatomácea. Fonte: Round, Crawford e Mann 

(1990).  

Para a identificação é importante o tamanho (µm), a simetria quando radial, ou 

bilateral, suas variações, simetrias dorso-ventral, ausência de simetria ou ainda simetrias 

derivadas de ondulações da valva. A presença ou ausência de rafes, estrutura associada à 

locomoção, forma das quilhas, rafes compartimentalizadas. Outras estruturas também como 

os poros seus padrões de tamanho e forma, sua consequente formação de linhas ou estrias, 

pórtulas, estruturas em forma de tubo, ocelos, aberturas circulares, espinhos, costas estrias 

amplas bastante silicificadas, septos silicosos finos ou grossos, câmaras formadas por septos,  

ausência/presença e a localização na valva de áreas hialinas, ou seja, sem nenhuma 

ornamentação.                                                                                                            
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5.4 Descrição das principais estruturas segundo Round, Crawford e Mann (1990). 

As diferentes estruturas e/ou ornamentações e suas variantes são explicadas 

individualmente e exemplificadas em imagens de microscopia eletrônica obtidas de Round, 

Crawford e Mann (1990): 

 

Aréolas: perfurações regulares na valva, cobertas por fina camada de sílica,
 perfuradas ou não fig., 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Aréola: representação (a) e fotomicrografia eletrônica (b).                     
Fonte: Modificado pelo autor de Round, Crawford e Mann (1990). 
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Carinopórtula: tem a função de secreção de mucilagem. Esta estrutura, em forma de 
túbulo, liga o protoplasma da célula com o exterior fig.,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Carinopórtula: representação (a), fotomicrográfia eletrônica vista  interna(b) 
e fotomicrográfia eletrônica da vista externa (c). Fonte: Modificado pelo autor de 
Round, Crawford e Mann (1990). 

 

Costa: saliência da parede celular da diatomácea, que se estende longitudinalmente na 
célula Fig., 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Costa. Representação e (b) costas em Diatomacea bory Fonte: Modificado 
pelo autor de Round, Crawford e Mann (1990). 
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Espinho: projeção pontiaguda da parede celular que se projeta além da superfície da 
frústula Fig ., 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Espinho, fotomicrografia eletrônica. Fonte: Modificado pelo autor de Round, 
Crawford e Mann (1990).  

 

Estigma: perfuração próxima ao nódulo central, que se diferencia das aréolas que  
formam as estrias Fig., 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Estigma, fotomicrografia eletrônica de Didymosphaenia geminata. Fonte:     
Modificado pelo autor de Round, Crawford e Mann (1990).  
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Estria: linha contínua de poros que ornamentam a parede das frústulas diatomáceas, 
 formadas por aréolas, pontos ou alvéolos, podendo ser uni, bi ou multisseriadas. 
 Constituem fileiras de aréolas ou, um único alvéolo. Fig., 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Estrias. Representação e fotomicrografia eletrônica Fonte: Modificado pelo 
autor de Round, Crawford e Mann (1990). 
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Fíbula: estrutura de sílica nas margens da valva assemelha-se a colunas  vazadas;  
tem a função de sustentação fig., 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Fíbula. Representação e fotomicrografia eletrônica. Fonte: Modificado pelo 
autor de  Round, Crawford e Mann (1990). 

 

Fissura proximal: terminação da fenda da rafe, próxima à área central da valva Fig.,   
9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Fissura proximal. Fotomicrografia eletrônica Fonte: Modificado pelo autor 
de Round, Crawford e Mann (1990).  
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Nódulo: espaçamento da parede celular, na área central da valva Fig., 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Nódulo. Fotomicrografia eletrônica. Fonte: Modificado pelo autor de 
Round, Crawford e Mann (1990).  

 

Ocelo: placa de sílica ornamentada por pequenos poros Fig., 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Ocelo. Fotomicrografia eletrônica. Odontella Agardh Fonte: Modificado 
pelo autor de Round, Crawford e Mann (1990). 
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Rafe: fenda ou par de fendas que atravessam a parede valvar Fig., 12. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Rafe. Representação e fotomicrografia eletrônica. Pinnularia.             
Fonte: Modificado pelo autor de Round, Crawford e Mann (1990). 

 

Outras estruturas importantes que não foram representadas nas figuras são: o vélum, 

que consta de uma fina camada de sílica depositada sobre as aréolas, e o estauro identificado 

como nódulo central, transapicalmente expandido, extensões estreitas, de encontro as margens 

da valva . 

É importante ressaltar que a identificação dos gêneros de diatomáceas em estudos 

ambientais é sempre realizada em vista valvar como mostra a Fig., 13, ou seja, a visão da 

frústula onde se localiza a rafe e a maioria dos caracteres morfológicos. Não é usada na 

identificação taxonômica a vista pleural, uma vez que esta contém quase exclusivamente os 

cíngulos, ou seja, bandas de sílica que unem a epivalva e a hipovalva, formam a frústula, ou 

célula diatomácea (ROUND; CRAWFORD;  MANN, 1990). 

 Na delimitação de espécies, um dos mais importantes parâmetros morfológicos é o 

número de estrias por 10 µm da área central da valva, sugerido por Patrick e Reimer (1966).  
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A: eixo apical

– Vista valvar

B: eixo pervalvar

– Vista pleural

C: eixo transapical

Cêntrica

Penada Fonte: ROUND; CRAWFORD; MANN, 1990

  

Figura 13: Representação da vista e dos eixos de simetria da frústula diatomácea. Fonte: 

Round, Crawford e Mann (1990).  
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6. ÁREA DE ESTUDO 

6.1. Localização 

O Reservatório Cabuçu, localizado no núcleo Cabuçu, município de Guarulhos, SP, a 

760 m de elevação entre as coordenadas 23°24’06’’S e 46°31’56’’W, encontra-se no Parque 

Estadual da Cantareira (PEC), em trechos dos municípios de Mairiporã, Caieiras e Guarulhos 

(LACAVA, 2007; MOUTINHO, 2007) como mostram as figs., 14, 15 e 16. Segundo Lacava 

(2007), o reservatório foi construído em 1907 para o abastecimento da cidade de São Paulo, e 

foi desativado em 1970. No ano de 2000 o reservatório voltou a funcionar e abastece uma 

população próxima de 100 mil habitantes do município.  

Atualmente, segundo Lacava (2007) e Moutinho (2007), o reservatório é responsável 

por 6% do abastecimento do município Guarulhos e conta com uma vazão de 240 a 300 l/s 

com volume de 1,767 X 10 6 l, distribuídos em  1500 metros de comprimento por 400 metros 

de largura,  área total de 20 ha. 
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Figura 14: Município de Guarulhos, inserido na RMSP.  Fonte: Ayres (2007). 
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Figura 15: Mapa do PEC e municípios vizinhos. Fonte: Lacava (2007). 

 

Figura 16: Localização do Reservatório Cabuçu (flecha), inserido na Bacia do Cabuçu 

de Cima, identificada pela linha amarela. Fonte: Lacava (2007).  
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As figs., 17 , 18 e 19 mostram o reservatório em relação ao impacto ambiental através  

da urbanização não planejada no seu setor norte e área do setor sul, desprovida de sinais de 

 impactos antrópicos. 

 

 

Figura 17: Vista aérea do Reservatório Cabuçu. À esquerda, vista do impacto ambiental no 

seu setor norte e á direita áreas livres de impacto, no setor sul.  

 

     

Figura 18: Vista da barragem do reservatório junto ao ponto de captação pelo SAAE, no setor 

sul. Fonte: Autor . 
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Figura 19: Vista da margem, a partir do setor sul do Reservatório Cabuçu. Fonte: Autor.  

 

6.2. Aspectos Geológicos 

A área onde está inserido o Reservatório Cabuçu é compreendida por duas unidades 

geológicas, uma mais antiga, pré-cambriana, pertencente ao embasamento cristalino formada 

por rochas metamórficas (anfibolitos, filitos, metasiltitos e xistos) e uma unidade mais recente 

na cronologia geológica que é ocupada por depósitos aluviões quaternários (MOUTINHO, 

2007). 

O reservatório localiza-se em área de relevo montanhoso, formado por serras 

alongadas e altitudes com elevações entre 750 m a 1215 m (OLIVEIRA et al; 2005). Na 

região do lago, com altitude média de 760 m, predominam morrotes paralelos. Segundo o 

mesmo autor, o relevo na região do lago possui amplitudes de 30 a 90 metros com declividade 

de 10 a 30 %, constituídos por topos estreitos, convexos e alongados, vertentes contínuas em 

seguimentos retilíneos ou convexos. 

Os morros e montanhas que cercam o reservatório apresentam predominantemente 

solos podzólicos (argissolos) e cambissolos (ANDRADE, 1999). O estudo realizado por 

Lacava (2007) aponta o fato que as condições geradas pelo meio físico revelam condições 

mais favoráveis ao escoamento superficial da água, do que a infiltração, sendo a cobertura 

vegetal, atenuante desse processo, promove a retenção e a infiltração, ou seja, a regulação 

hídrica ao longo do tempo.  
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6.3. Aspectos climáticos 

 Os registros meteorológicos fornecidos pela Estação Agroclimatológica nº 83075 

(INMET-UnG) dos últimos 21 anos na região de Guarulhos, indicam que a média da 

temperatura anual foi de 20,5°C e a média da precipitação total anual de 1597 mm. 

Durante o período de outubro/2007 a novembro/2008 os relatórios obtidos pela 

Estação Agroclimatológica da Universidade de Guarulhos, instalada no Núcleo Cabuçu, a 

cerca de 100 m do Reservatório, a temperatura média mensal registrada foi de 18,4 °C.  Os 

meses mais quentes foram de outubro a abril, período onde também foram registrados os 

maiores índices pluviométricos durante o estudo. A temperatura mínima registrada durante a 

amostragem foi de 14,5 °C, em julho e a mais elevada em março, 21,8 °C. 

 A precipitação média registrada no período foi de 89,26 mm, os meses mais chuvosos 

acompanham os meses mais quentes do ano compreendendo o período de outubro a abril. O 

mês de janeiro/2008 teve a maior quantidade de chuva, 161,2 mm, e o mês de julho/2008 a 

menor, 4,25 mm. Os índices pluviométricos e a temperatura observada durante o período de 

coleta do material ora estudado estão demonstrados nos quadros 3 e 4.   
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6.4. Aspectos vegetacionais 

 A vegetação do Parque Estadual Serra do Mar é considerada como do tipo Mata 

Atlântica e classificada como Floresta Estacional Semidecidual. Entre as espécies arbóreas 

típicas dessa formação estão o jequitibá (Cariniana ianeirense), peroba-rosa (Aspidosperma 

polyneuron), angico vermelho (Piptadenia rígida) cedro (Cedrella odorata), ipê-roxo 

(Tabebuia impetiginosa), canafístula (Cassia leptophylla) açoita-cavalo (Luehea divaricata), 

pau-marfin (Balfourodendron riedelianum), canjarana (Cabralea canjerana) embaúba 

(Cecropia adenopus), canela (Ocotea pretiosa), jacarandá (Jacaranda mimosifolia) e espécies 

de leiteiro (Pouteria sp.) 

 Nas margens do lago, e em boa parte de seu perímetro espécies exóticas como Pinus 

sp Fig., 20 foram introduzidos na época da construção do lago. Em áreas com declive 

acentuado próximas ao lago e grande parte da bacia do Cabuçu preserva a cobertura primitiva 

com as espécies citadas.  

                         

Figura 20: Árvore de Pinnus nas margens do Reservatório Cabuçu.           

Fonte: Autor.        
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Quanto à vegetação aquática destacam-se em alguns meses do ano as macrófitas como 

Polygonum hidropiperoides e Eichhornia crassipes como mostra a Fig., 21  

    

Figura 21: Polygonum hidropiperoides, à esquerda, e Eichhornia crassipes, à direita . 

Fonte: Autor. 

 

6.5. Hidrografia/Drenagem 

 O Reservatório Cabuçu está inserido na bacia do rio Cabuçu de Cima, condicionado 

pelo relevo e formação geológica da bacia, e mesmo que construído de forma artificial, tem na 

bacia homônima e sua rede hidrográfica a conjunção favorável para a sua manutenção. 

 Segundo Lacava (2007), o rio Cabuçu de Cima, que desde 1904 quando o reservatório 

foi construído abrigava um reservatório de acumulação, é o principal contribuinte, que tem 

ainda os rios Engordador e Barrocada como formadores do reservatório. 

 A análise dos parâmetros geomorfológicos, aplicados a investigação de condições de 

drenagem e os valores de densidade avaliados no comportamento hídrico de superfície da 

bacia do rio Cabuçu de Cima, feita por Lacava (2007) revelam o potencial de escoamento 

superficial elevado. A Fig., 22 mostra a Microbacia Cabuçu-Parque e seu sistema de 

drenagem. 
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             Figura 22: Microbacia Cabuçu-Parque inserida no Parque Estadual da Cantareira. 

             Fonte: (Oliveira et al., 2005) 
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7. MÉTODOS E TÉCNICAS 

Foram realizados trabalhos de campo e de laboratório. Os trabalhos de amostragem de 

diatomáceas e análises químicas da água foram realizados entre os meses de outubro 2007 a 

novembro 2008, das quais 11 amostragens foram consideradas para análise conforme o 

quadro 5, de cronograma de coletas. Os métodos empregados estão descritos abaixo:  

 

7.1. Coleta e tratamento químico das valvas diatomáceas 

As coletas de diatomáceas do Reservatório Cabuçu foram realizadas no habitat 

perifíton, a partir da raspagem de raízes de plantas e caules submersos de macrófitas como 

Eichornia crassipes (aguapé) e Polygonum sp as margens da represa como mostra a Fig., 23. 

Nos meses que as macrófitas estiveram ausentes, foram coletadas amostras do epiliton, com a 

raspagem de algumas rochas submersas nas margens do reservatório e posterior 

acondicionamento do material em sacos plásticos devidamente identificados. Estes foram 

levados ao Laboratório de Palinologia e Paleobotânica da Universidade Guarulhos, onde 

foram armazenados a 7°C até a preparação das lâminas.  

 

 

Figura 23: Local de coleta perifiton e epiliton. Fonte: Autor.  
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       Quadro 5: Cronograma de Coletas 

Coletas Datas 

1ª 16/10/2007 

2ª 27/11/2007 

3ª 22/01/2008 

4ª 20/03/2008 

5ª 20/04/2008 

6ª 20/05/2008 

7ª 20/06/2008 

8ª 07/07/2008 

9ª 25/09/2008 

10ª 15/10/2008 

11ª 19/11/2008 

Fonte: Dados do Projeto 

 

O tratamento químico das amostras segundo Battarbee (1986) foi realizado no 

Laboratório de Palinologia e Paleobotânica Prof. Dr. Murilo Rodolfo de Lima, da 

Universidade de Guarulhos e envolveu primeiramente a oxidação do material orgânico 

intracelular das frústulas, para facilitar a visualização e identificação dos táxons. Para este 

fim, as amostras foram depositadas em béqueres de 500 ml, aos quais se adicionou peróxido 

de hidrogênio (H2O2) 30 volumes. Em seguida, as amostras foram colocadas em estufa à 

temperatura de 40°C por 24 horas. O resíduo obtido foi então submetido a cinco lavagens com 

água destilada, seguidas de decantação, em intervalos de 24 horas para remover o resíduo da 

água oxigenada e restaurar o pH da solução. 

 O material processado, oxidado e livre do excesso de resíduos e matéria orgânica, foi 

então utilizado na preparação das lâminas para a identificação e contagem dos táxons ao 

microscópio óptico. A parte restante do material processado foi arquivada em geladeira no 

referido laboratório. 

 

7.2. Preparação das lâminas, identificação, contagem e representação gráfica 

A preparação das lâminas permanentes foi feita sobre chapa aquecedora (modelo Type 

1000 Stir Plate – Thermolyne) a 50°C, onde foram colocadas lamínulas recobertas por água 

destilada. Nelas, foram adicionadas de 10 a 15 gotas, em média, do resíduo de cada amostra 
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processada, e 1 gota de álcool etílico a 96° GL, para distribuição homogênea do material 

(Round, 1983).  

   Após a secagem, adicionou-se 3 gotas de resina do meio Zyrax, específico para a 

preparação do material definitivo. Na seqüência cada lamínula foi emborcada e 

conseqüentemente aderida a uma lâmina de vidro e deixada a secar por 7 dias.  

Para garantir um bom padrão representativo da flora diatomácea encontrada no 

Reservatório Cabuçu, foram contadas 500 valvas inteiras. Frústulas completas foram 

consideradas como duas devido à presença das valvas correspondentes à epivalva e à 

hipovalva (BATTARBEE, 1986). Para cada ponto amostral foram preparadas 5 lâminas e 

foram contadas 100 valvas de diatomáceas por lâmina para totalizar as 500 valvas. 

 As valvas foram contadas respeitando-se transectos verticais, separados por dois 

campos óticos entre si, para que não se repetisse a contagem de valvas anteriormente 

visualizadas. 

Os dados percentuais de cada táxon foram representados graficamente através da 

confecção de diagramas elaborados com o emprego dos programas computacionais Tília e 

TiliaGraph (GRIMM, 1990). 

 

7.3 O meio de montagem e sua influência na visualização das estruturas 

Como discutido nos item 7.1 e 7.2, após a oxidação do conteúdo orgânico das frústulas 

diatomáceas por meio de agentes oxidantes como o peróxido de hidrogênio (água oxigenada), 

ou ácidos como o nítrico ou sulfúrico, as diatomáceas foram montadas em lâminas de vidro. A 

identificação de diatomáceas requer uma excelente visualização das estruturas morfológicas, 

em microscopia ótica, o que é garantida por meios de montagem com alto índice de refração 

ótica. Entre os meios mais usados, nesses estudos, estão: Naphrax, Zyrax e Entellan. Um meio 

alternativo é o Permount, muito empregado em técnicas de microscopia botânica, mas que não 

permite a visualização, em alta resolução das estrias, o que dificulta a definição de algumas 

espécies de diatomáceas. 
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7.4 Fotomicrografias 

Para facilitar a separação dos táxons, neste estudo tanto no nível genérico, quanto 

específico, todos os táxons encontrados foram fotografados digitalmente em microscópio 

óptico Olympus, modelo BX-51, equipado com câmera fotográfica WF 10X, com contraste de 

face, câmara clara e com sistema de captura de imagem. As fotomicrografias foram reunidas 

em um catálogo fotográfico para facilitar o processo de contagem.  

 

7.5 Taxonomia 

Uma vez determinada as características morfológicas de cada táxon, a identificação de 

gêneros e espécies se baseou nos estudos de Husted (1927, 1930, 1961, 1966), Patrick e 

Reimer (1966), Huttunen e Merilainen (1983), Round (1983), Moro e Furstenberger (l997), 

Krammer (2000), Furstenberger (2001), Bicudo e Menezes (2006). Devido ao fato que nas 

últimas décadas a nomenclatura passou por várias revisões, é necessário empregar a 

nomenclatura mais atualizada, que é fornecida pela Academia de Ciências da Filadélfia, EUA, 

um dos mais importantes centros mundiais de referência em estudos das algas diatomáceas. A 

atualização dos nomes botânicos pode ser acessada em 

http://research.calacademy.org/research/diatoms/names. 

   A organização taxonômica das algas diatomáceas, adotada neste estudo, foi proposta 

por Round, Crawford e Mann (1990). Nela as diatomáceas pertencem à divisão 

Bacillariophyta, também conhecida como a divisão das algas marrons, que possui 3 classes 

(Coscinodiscophyceae, Fragilariophyceae e Bacillariophyceae). As características de cada 

uma são apresentadas abaixo: 

Coscinodiscophyceae: Células circulares, triangulares ou quadradas, ou 
alongadas. Simetria: padrão radial, orientada sobre uma pequena saliência ou anel. 
Rafe: sempre ausente com costa e septos muito raros. Organização: Às vezes 
organizadas em colônias ligadas por filamentos, por espinhos, muco ou quitina . 

Fragilariophyceae: Células alongadas e simétricas. Simetria: bilateral, orientada 
para cerca de uma costela longitudinal (o esterno), como em uma pena. Rafe: 
sempre ausente. Costa e septos: podem estar presentes. Muitos gêneros têm fileiras 
de pequenos espinhos na junção da valva. Organização: formam colônias que se 
juntam na base pelo muco secretado nos poros apicais 
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Bacillariophyceae: Células alongadas e, muitas vezes, simétricas. Simetria:  
padrão bilateral, orientada no sentido longitudinal esterno, como em 
Fragilariophyceae. Rafe: presentes. Costa e septos podem estar presentes. 
Organização: colônias raramente são formadas. 

 

7.6 Aferição de parâmetros físico-químicos 

A coleta de dados referentes aos parâmetros físico-químicos da água foi realizada 

sempre pela manhã com a utilização de equipamento Horiba U 20, em intervalos de 50 cm de 

profundidade do reservatório, sendo que, quando o reservatório está no limite de vazão da 

barragem, a considerar períodos de grande volume pluviométrico, a profundidade pode atingir 

10m no ponto de aferição, localizado no local de captação de água pela SAAE Fig., 24. Os 

dados utilizados para a determinação das exigências ambientais e cálculo do IQA foram os 

registrados a 50 cm de profundidade. 

 

 

Figura 24: Local de coleta parâmetros físicos e químicos, no ponto de captação pelo SAAE. 

Fonte: Autor 

Além dos registros de profundidade, condutividade e POR (potencial de óxido 

redução), os parâmetros verificados pelo equipamento Horiba U 20 que são utilizados para 

cálculo do IQA são pH,  turbidez, oxigênio dissolvido, temperatura, STD (sólidos totais 

dissolvidos). Os demais parâmetros necessários para o cálculo do IQA são Nitrogênio Total, 
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Fósforo Total, DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) e o parâmetro biológico de 

coliformes termotolerantes foram analisados segundo (RARES, 2009). O resumo das análises 

está descrita na tabela 1. 

 

Tabela 1: Resumo das variáveis físico-químicas e biológicas 

Parâmetro Variável Unidade Equipamento        Técnica Referência          

Bibliográfica 

Local de análise 

Físico Temperatura °C HORIBA U-20 Sonda 

Multiparâmetros 

 Campo 

Físico Turbidez NTU HORIBA U-20 Sonda 

Multiparâmetros 

 Campo 

Físico Condutividade 

elétrica 

uS/cm HORIBA U-20 Sonda 

Multiparâmetros 

 Campo 

Físico Potencial de 

Oxiredução 

mV HORIBA U-20 Sonda 

Multiparâmetros 

 Campo 

Químico Oxigênio 

dissolvido 

Mg/L HORIBA U-20 Sonda 

Multiparâmetros 

 Campo 

Químico pH pH HORIBA U-20 Sonda 

Multiparâmetros 

 Campo 

Químico Sólidos Totais 

dissolvidos 

g/L HORIBA U-20 Sonda 

Multiparâmetros 

 Campo 

Químico Fósforo Total mg/L  Colorimetria • APHA, AWWA, WEF, 

21ªed 2005; 

• ABNT- NBR 12772; 

• Proc. De operação 

do 

Espectrofotômetro 

DR/2500. 

 

Laboratório de 

Controle 

Analítico Análises 

Técnicas 

S.A 

Químico Nitrogênio 

Total 

mg/L  Titulometria • APHA, AWWA, WEF, 

21ªED 2005, 

• ABNT – NBR13796; 

•Proc.internoControl

ab 

2006.  

Laboratório de 

Controle 

Analítico Análises 

Técnicas 

S.A 

Químico DBO mg/L  Incubação • ABNT – NBR 10664, 

1989; 

• ABNT – NBR 12614, 

1992. 

Laboratório de 

Controle 

Analítico Análises 

Técnicas 

S.A 

Biológico Coliformes 

termo 

tolerantes 

UFC  Técnica de 

membrana 

filtrante 

APHA/AWWA, 20ªed, 

1998. 

Laboratório de 

Biociências da 

UnG. 

Fonte: Rares (2009) 
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8. RESULTADOS 
 

 Os resultados obtidos são apresentados em dois grupos: O primeiro grupo apresenta os 

dados relacionados à pesquisa das algas diatomáceas nas amostras mensais, taxonomia e 

variação das comunidades relacionadas aos parâmetros ambientais de trofia, temperatura, pH 

e salinidade. 

 O segundo grupo de dados apresenta os dados físico-químicos e coliformes 

termotolerantes, compilados e utilizados para a obtenção do IQA (CETESB, 2006). 

 

8.1 Análise Taxonômica 

A organização taxonômica das algas diatomáceas adotada neste estudo, como citado, 

foi proposta por Round, Crawford e Mann (1990). Nela as diatomáceas pertencem à divisão 

Bacillariophyta (BICUDO e MENEZES, 2006), também conhecida como a divisão das algas 

marrons, que organiza as diatomáceas em 3 classes (Coscinodiscophyceae, Fragilariophyceae 

e Bacilariophyceae). A classificação dos táxons, encontrados no Reservatório Cabuçu, 

apresentada no presente estudo contempla ordens e famílias até níveis específicos quando 

possível. 

A descrição das preferências ecológicas de cada táxon, relatadas em ecologia da 

espécie, após a menção dos pesquisadores que identificaram o táxon, segue a orientação 

adotada no catálogo de Moro e Furstenberger (1997), preferências as quais foram utilizadas 

para a análise e classificação dos organismos segundo seus requerimentos ambientais de 

trofia, temperatura, pH e salinidade (item 4.1.1). Os organismos com requerimentos 

ambientais indeterminados foram assim classificados por não apresentaram conformidade nos 

estudos compilados no catálogo. 

 

Classe: Coscinodiscophyceae  

Ordem: Thalassiosirales  

Família: Stephanodiscaceae  

Cyclotella meneghiniana Kutzing – Brébisson. 
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Descrição morfológica: valvas cilíndricas, com estrias marginais aparentes, sem 

ornamentação central.  

Dimensões: diâmetro da valva de 4 a 25µm.  

Identificação: Bicudo e Menezes (2006).  

Ecologia da espécie: eutrófica, mesoterma, alcaliófila e halófobo. 

 

Discostella stelligera Kutzing – Brébisson.  

Descrição morfológica: valvas cilíndricas, com estrias marginais bem aparentes, se 

diferenciam pela ornamentação central.  

Dimensões: diâmetro da valva de 4 a 25µm.  

Identificação: Houk e Klee (2004); Krammer e Lange-Bertalot (1991).  

Ecologia da espécie: eutrófica, circumneutra, indiferente a salinidade e com requerimento 

indeterminado para o pH da água. 

 

Ordem: Melosirales 

Família: Melosiraceae 

Melosira varians Agardh 

Descrição morfológica: células cilíndricas e formam cadeias unidas através da mucilagem 

eliminada nos poros. Em superfície valvar a célula aparece de forma retangular, é recoberta 

por pequenos espinhos ou grânulos.  

Dimensões: diâmetro da valva de 13 a 30 µm; eixo pervalvar de 4 a 14 µm.  

Identificação: Patrick e Reimer (1966).  

Ecologia da espécie: eutrófica, mesoterma, alcaliófifa e indiferente quanto ao teor de sal na 

água. 
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Classe: Fragilariophyceae 

Ordem: Fragilariales 

Família: Fragilariacea  

Staurosira construens  Ehrenberg 

Descrição morfológica: células de formato cruciforme, com contornos arredondados 

(rombóides), estrias largas e espaçadas. Rafe ausente.  

Dimensões: eixo apical de 4-35 µm; eixo transapical 2-12µm.  

Identificação: Patrick e Reimer (1966).  

Ecologia da espécie: eutrófica, alcaliófila e salinidade indeterminada.  

 

Synedra sp  Ehrenberg 

Descrição morfológica: valvas lineares, às vezes com intumescência ou constrição central. 

Estrias transapicais delicadas, unisseriadas estendidas por todo manto valvar.  O gênero 

encontra-se ainda em fase de revisão e as espécies vêm sendo renomeadas ou transferidas para 

outros gêneros.  

Identificação: Bicudo e Menezes (2006).   

Ecologia da espécie: eutrófica e com padrões de temperatura, pH e teor de sal na água 

indeterminados. 

 

Synedra rumpens Kutz. v. rumpens 

Descrição morfológica: valvas lineares penadas com extremidades lanceoladas, área central 

mais larga, com presença de estrias transapicais.  

Dimensões: eixo apical em torno de 30µm, eixo transapical 3µm.  

Identificação: Krammer e Lange-Bertalot (1991), Patrick e Reimer (1966).  
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Ecologia da espécie: Eutrófica, mesoterma, requerimento indiferente quanto ao pH e teor de 

sal na água. 

 

Synedra fasciculata  Ehrenberg 

Descrição morfológica: Valvas lineares podem aparecer com constrição central, estrias 

transapicais unisseriadas, espécie ainda pode ser renomeada:  

Identificação: Patrick e Reimer (1966).  

Ecologia da espécie: eutrófica, euterma indiferente quanto ao pH e teor de sal na água. 

 

Ulnaria ulna (Nitz.) Ehr. v. ulna 

Descrição morfológica: valvas lineares penadas, ápice arredondado, área central mais larga, 

valvas estreito-lanceoladas, estrias pouco visíveis.  

Dimensões: eixo apical com cerca de 45µm,  eixo transapical com 2µm.  

Identificação: Krammer e Lange-Bertalot (1991 a), Patrick e Reimer (1966).  

Ecologia da espécie: eutrófica, mesoterma, alcaliófila e indiferente quanto ao teor de sal na 

água. 

 

Classe:Bacillariophyceae 

Ordem: Naviculales 

Família: Amphipleuraceae  

Frustulia rhomboides var saxônica Lange-Bertalot e Metzeltin 

Descrição morfológica: valvas rombóides e lanceoladas, isopolares, extremidades 

arredondadas, estrias paralelas dispostas por toda face da valva, pouco visíveis no 

microoscópio óptico, a rafe encontra-se centralizada longitudinalmente em uma costela 

mediana que se estende por todo plano apical.  
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Dimensões: eixo apical de 40 a 160µm, eixo transapical de 12 a 30µm. No plano valvar 

possui 20 a 40 estrias em 10µm.  

Identificação: Patrick e Reimer (1966).  

Ecologia a espécie: oligotrófica, euterma, oligohalóbia e com requerimento de pH 

indeterminados. 

 

Frustulia krammeri Lange-Bertalot e Metzeltin   

Descrição morfológica: valvas rombóides e lanceoladas, isopolares, extremidades rostradas, 

estrias transversais pouco visíveis e rafe disposta longitudinalmente entre costela mediana no 

plano apical.  

Dimensões: eixo apical 27 a 160 µm, eixo transapical 5 a 30µm. No plano valvar possui 20 a 

40 estrias em 10µm. 

Identificação: Krammer e Lange-Bertalot (1986).  

Ecologia da espécie: indeterminada para os requerimentos pesquisados. 

 

Família: Brachysiraceae  

Brachysira vítrea ( Grunow) Ross 

Descrição morfológica: valvas lanceoladas, com extremidades rostradas a subcapitadas; que 

possuem estrias delicadas, rafe reta e área axial estreita.  

Dimensões: eixo apical de 14 a 42µm; eixo transapical de 4 a 6µm; com 10 estrias em 10µm.  

Identificação: Patrick e Reimer (1975).  

Ecologia da espécie: oligotrófica com requerimentos ecológicos de temperatura, pH e teor de 

sal na água indeterminados. 
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Família: Cymbellaceae 

Encyonema neomesianum Krammer 

Descrição morfológica: valvas curvadas dorso ventralmente, com simetria ao eixo 

transapical, ápices arredondados, estrias bem definidas que encontram a rafe no eixo apical. 

Dimensões: Eixo apical de 22 a 55µm; eixo transapical de 4 a 9µm. No plano valvar contem 

10 a 12 estrias em 10µm.  

Identificação: Krammer e Lange-Bertalot (1986).  

Ecologia da espécie: oligotrófica, com demais requerimentos ecológicos indeterminados.  

 

Cymbopleura sp. Krammer 

Descrição morfológica: valvas dorsiventrais, margem dorsal e ventral convexa, extremidades 

subcapitadas, área central elíptica, rafe arqueada, estrias radiadas em toda extensão valvar. 

Dimensões: eixo apical com cerca de 30µm e o transapical com 7µm. Com 7 estrias em 

10µm.  

Identificação: Krammer e Lange-Bertalot (1986).  

Ecologia da espécie: eutrófico, com padrões ecológicos de temperatura, pH e teor de sal na 

água indeterminados. O Gênero Cymbopleura é mais frequentemente associado a águas 

oligotróficas . 

 

Família: Diadesmidaceae  

Diadesmis arcuata (Heiden) Lange-Bertalot 

Descrição morfológica: células pequenas, com valvas lineares de extremidades arredondadas. 

Dimensões: eixo apical aproximadamente 14µm, eixo transapical 3µm. 

Identificação: Moser,  Lange-Bertalot e Metzeltin (1986).  
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Ecologia da espécie: oligotrófica, requerimentos ecológicos de temperatura, pH e teor de sal 

na água indeterminados. 

 

Família: Diploneidaceae 

Diploneis subovalis Cleve 

Descrição morfológica: valvas em forma de elipse com extremidades arredondadas 

apresentam um canal longitudinal com formato da letra H paralelo as costela que contornam o 

sistema de rafe, estrias radiadas.  

Dimensões: eixo apical com cerca de 25µm, eixo transapical 15µm, possuem 8 estrias em 

10µm.  

Identificação: Bicudo e Menezes (2006).  

Ecologia da espécie: oligotrófica, mesoterma, padrão indeterminado quanto ao pH e 

indiferente quanto ao teor de sal na água. 

 

Família: Pinnulariaceae  

Pinnularia borealis (Hust.) Krammer 

Descrição morfológica: frústulas levemente lanceoladas ou elípticas alongadas, estrias 

grosseiras com ornamentações onduladas.  

Dimensões: eixo apical 22 a 36µm e eixo transapical de 8 a 9µm, com 5 estrias em 10µm.   

Identificação: Bicudo e Menezes (2006).  

Ecologia da espécie: oligotrófica, oligoterma, com requerimento de pH indiferente e 

oligohalóbia. 
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Pinnularia brauniana (Grunow) Mills 

Descrição morfológica: valvas lineares, lanceoladas, com extremidades capitadas; esterno da 

rafe lanceolado; área central ampla lateralmente expandida; estrias radiadas e convergentes 

nas extremidades, rafe filiforme.  

Dimensões: eixo apical com cerca de 50µm, eixo transapical 8µm com 14 estrias em 10µm.  

Identificação: Metzeltin, Lange-Bertalot (1998).  

Ecologia da espécie: oligotrófica, oligoterma, com requerimento de pH indiferente e 

oligohalóbia. 

 

Pinnularia divergens W. Smith 

Descrição morfológica: valvas lineares, lanceoladas, margens trionduladas com ondulação 

mediana mais pronunciada que as demais; extremidades capitadas; estrias radiadas e 

convergentes em direção as extremidades.  

Dimensões: eixo apical com cerca de 65µm,  eixo transapical com 14µm, 8 estrias em 10µm.  

Identificação: Metzeltin, Lange-Bertalot (1998).  

Ecologia da espécie: oligotrófica, oligoterma, halófoba com requerimento de pH indiferente. 

 

Pinnularia mesolepta Ehrenberg 

Descrição morfológica: valvas penadas, extremidades alargadas com estrias e sistema de rafe 

bem definidos.  

Dimensões: eixo apical com cerca de 75µm, eixo transapical 15µm, com 10 estrias em 10µm.  

Identificação: Germain (1981).  

Ecologia da espécie: oligotrófica, oligoterma., com requerimento de pH indiferente e teor de 

sal na água indeterminado. 
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Pinnularia subcapitata Gregory 

Descrição morfológica: células solitárias, valvas lanceoladas, extremidades capitadas, 

superfície valvar suavemente curvada, estrias radiadas a convergentes em direção às 

extremidades. Rafe central.  

Dimensões: Cerca de 55µm no eixo apical, 7µm no eixo transapical, com 15 estrias em 

10µm. 

Identificação: Krammer e Lange-Bertalot (1986).  

Ecologia da espécie: oligotrófica, mesoterma, acidófila e com requerimento teor de sal na 

água indiferente. 

 

Pinnularia tabellaria Ehrenberg 

Descrição morfológica: valvas lineares lanceoladas e elípticas, rafe central e área central da 

valva bem definida, estrias multiseriadas paralelas.  

Dimensões: cerca de 115µm no eixo apical, e 13µm no eixo transapical, com 11 estrias em 

10µm.  

Identificação: Krammer (1992).  

Ecologia da espécie: oligotrófica, mesoterma, acidófila e com requerimento teor de sal na 

água indiferente. 

 

Pinnularia viridis (Nitz.)  Ehr. var. commutata Grun  

Descrição morfológica: valvas em formato linear, ápices arredondados, área axial 

pronunciada que se estreita nas extremidades, sistema de estrias e rafe bem visíveis. 

Dimensões: eixo apical de 50 a 90µm, eixo transapical de 10 a 16µm. No plano valvar 

apresenta de 9 a 12 estrias em 10µm.  

Identificação: Krammer e Lange-Bertalot (1986).  
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Ecologia da espécie: eutrófica, euriterma com requerimento de pH e teor de sal na água 

indiferentes. 

Família: Stauroneidaceae  

Craticula cuspidata (Kutzing) D.G.Mann 

Descrição morfológica: valvas lanceoladas isopolares com extremidades capitadas, estrias 

paralelas por toda valva, rafe com terminações centrais levemente expandidas.  

Dimensões: eixo apical entre 85 a 144µm, eixo transapical entre 25 a 32µm, possui 12 a 13 

estrias em 10 µm no plano valvar.  

 

Ordem: Naviculales 

Navicula sp   

Descrição morfológica: valvas lanceoladas, isopolares com ápices alongados e estrias e rafe 

bem definidas na área central da valva.  

Dimensões: eixo apical de 30 a 38µm, eixo transapical de 7 a 8µm. No plano valvar 7 a 8 

estrias em 10µm.  

Identificação: Patrick e Reimer (1966).   

Ecologia da espécie: eutrófica, com requerimentos de temperatura, pH e teor de sal na água 

indeterminados. 

 

Gênero: Luticola  D. G. Mann 

Luticola mutica  

Descrição do gênero: Frústulas solitárias, raramente formam colônias. Valvas lineares, 

lanceoladas ou elípticas, extremidades de arredondadas a capitadas, podem ocorrer espinhos, 

estrias unisseriadas, retas ou levemente radiadas ao longo da valva. Rafe central e área central 

transversalmente expandida alcançando as margens ou limitada por estrias curtas (Bicudo e 

Menezes, 2006). 
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Ordem: Eunotiales 

Família: Eunotiaceae 

Desmogonium ossiculum Lange-Bertalot 

Descrição morfológica: valvas levemente convexas com extremidades arredondadas e 

dimensões pouco maiores que a área central da valva, estrias paralelas em toda extensão 

valvar.  

Dimensões: eixo apical aproximadamente 140µm, eixo transapical 5µm.  

Identificação: Metzeltin, Lange-Bertalot (2007).  

 

Eunotia camelus Ehrenberg, 1837 

Descrição morfológica: frústulas arqueadas, no plano valvar apresentam uma margem plana 

e a outra ondulada, extremidades curvadas e estrias espaçadas por toda valva.  

Dimensões: eixo apical com cerca de  25µm e eixo transapical 7µm, com 5 estrias em 10µm.  

Identificação: Germain (1981).  

Ecologia da espécie: oligotrófica, mesoterma com requerimentos de pH e teor de sal na água 

indeterminados. 

 

Eunotia flexuosa Ehrenberg 

Descrição morfológica: valvas com margem ventral e dorsal retas, extremidades capitadas, 

estrias paralelas com rafe pouco visível.  

Dimensões: valva com aproximadamente 140µm no eixo apical e 4µm no eixo transapical.  

Identificação: Krammer e Lange-Bertalot (1991 a).  

Ecologia da espécie: oligotrófica com padrões de temperatura, pH e teor de sal na água 

indeterminados. 
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Eunotia monodon var. bidens (Gregory) Husted 

Descrição morfológica: célula apresenta morfologia característica com ondulações nas  

margens sob vista valvar, em vista pleural uma das superfícies aparece plana, rafe localiza-se 

nas extremidades das valvas.  

Dimensões: eixo apical com cerca de 32µm ; eixo transapical 7µm; com 8 estrias em 10µm.  

Identificação: Krammer e Lange-Bertalot (1991a).  

Ecologia da espécie: oligotrófica, pode também se adaptar em ambientes ricos em 

substâncias húmicas (distrófica), oligoterma, acidófila e halófoba . 

 

Eunotia rabenhorstti Grunow 

Descrição morfológica: valvas com ondulações nas margens, sendo a ventral côncava e a 

dorsal convexa com curvatura acentuada nas extremidades, estrias largas e bem visíveis por 

toda face da valva, rafe pouco visível.  

Dimensões: eixo apical de 8 a 28µm; eixo transapical de 2 a 5µm.  

Identificação: Lange-Bertalot e Garcia-Rodrigues (2005).  

Ecologia da espécie: eutrófica, padrão de temperatura indeterminado, acidófila pode 

sobreviver com pH abaixo de 2 e oligohalóbia.  

 

Eunotia sp  

Descrição morfológica: valvas com a face dorsal convexa, e face ventral côncava, simétrica 

no eixo transapical, estrial largas por toda face da valva, rafe curva pouco visível.  

Dimensões: eixo apical de 10 a 150µm, eixo transapical de 2 a 6µm.  

Ecologia da espécie: podem sobreviver em águas ácidas e de baixa condutividade. 
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Eunotia sudetica O. Mull.  

Descrição morfológica: valvas com margem dorsal convexa; margem ventral reta e 

levemente côncava, extremidades mais estreitas que a largura média da valva, estrias paralelas 

a radiadas.  

Dimensões: eixo apical com cerca de 23µm, eixo transapical 6µm, com 11 estrias em 10µm.  

Identificação: Patrick e Reimer (1966), Foged (1977).  

Ecologia da espécie: oligotrófica, mesoterma, acidófila e oligohalóbia . 

 

Eunotia tautoniensis Hust. ex. Patr. 

Descrição morfológica: valvas com leve curvatura dorsal, extremidades arredondadas podem 

apresentar-se mais largas que a área mediana da valva, estrias paralelas e rafe pouco visível. 

Dimensões: eixo apical com cerca de 106µm e eixo transapical com 8µm.  

Identificação: Krammer e Lange-Bertalot (1986).  

Ecologia da espécie: oligotrófica, oligoterma, oligohalóbia e com requerimento de pH 

indeterminado. 

 

Eunotia tropico-arcus 

Descrição morfológica: valvas pouco arqueadas, levemente côncavas, com extremidades 

arredondadas.  

Dimensões: eixo apical com cerca de 37µm e eixo transapical com cerca de 6µm e 11 estrias 

em 10µm.  

Identificação: Krammer e Lange-Bertalot (1986).  

Ecologia da espécie: indeterminada para os requerimentos pesquisados. 
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Ordem: Cymbellales  

Família: Gomphonemataceae 

Gomphonema acuminatum  

Descrição morfológica: células em formato de cunha, valvas assimétricas no eixo transapical, 

heteropolares, e simétricas sob eixo apical, ápices arredondados, estrias grosseiras e rafe 

levemente sinuosa.  

Dimensões: eixo apical de 20 a 120µm, eixo transapical de 5 a 17µm, no plano valvar possui 

de 8 a 13 estrias em 10µm.  

Identificação: Bicudo e Menezes (2006).  

Ecologia da espécie: oligotrófica, mesoterma, alcaliófila e indiferente quanto ao teor de sal na 

água. 

 

Gomphonema arcus 

Descrição morfológica: valvas lineares a lanceoladas, heteropolares, extremidades apicais de 

rostradas a capitadas. Estrias unisseriadas. Rafe central.  

Identificação: Patrick e Reimer (1966).  

Ecologia da espécie: euritrófica, com requerimentos de temperatura, pH e teor de sal na água 

indeterminados. 

 

Gomphonema gracile Ehr. V. gracile 

Descrição morfológica: valvas não simétricas no eixo transapical e simétricas no eixo apical, 

ápices heteropolares arredondados, estrias grosseiras e bem visíveis, a rafe aparece 

ligeiramente sinuosa.  

Dimensões: eixo apical de 20 a 100µm, eixo transapical de 4 a 11µm, no plano valvar de 9 a 

11estrias em 10µm.  

Identificação: Krammer e Lange-Bertalot (1991 a).  
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Ecologia da espécie: oligotrófica, indiferente quanto ao teor de sal na água e com 

requerimentos de temperatura e pH indeterminados. 

 

Gomphonema subtile  Ehr. V. subtile  

Descrição morfológica: valvas lanceoladas, heteropolares, extremidades rostradas a capitadas 

estrias paralelas uni ou bisseriadas, a rafe central pode apresentar leve sinuosidade. 

Dimensões: eixo apical aproximadamente 42µm e eixo transapical 7µm.  

Identificação: Patrick e Reimer (1966).  

Ecologia da espécie: oligotrófica, oligoterma, halófoba e com padrões de pH indeterminados. 

 

Ordem: Bacillariales  

Família: Bacillareaceae  

Hantzschia amphioxys 

Descrição morfológica: frústulas isopolares com ápices arredondados e apiculados, 

levemente côncava na margem ventral, simétricas no plano transapical, estrias visíveis 

igualmente espaçadas e distribuídas por toda valva, a rafe localiza-se na borda ventral junto a 

um predominante sistema de fíbulas e costelas.  

Dimensões: eixo apical de 20 a 100µm, eixo transapical de 5 a 10µm, no plano valvar 14 a 20 

estrias em 10µm e 5 a 8 fibulas em 10µm.  

Identificação: Bicudo e Menezes (2006).  

Ecologia da espécie: eutrófica, euriterma  com requerimentos de pH e  teor de sal na água 

indeterminados. 
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Nitzschia frustulum (Kutzing) Grunow 

Descrição morfológica: valvas lanceoladas, isopolares e simétricas em relação ao eixo 

transapical, apresentam fíbulas na margem das valvas onde se associa ao sistema de rafe, as 

estrias são facilmente visíveis.  

Dimensões: eixo apical de 5 a 60µm, eixo transapical de 3 a 4µm no plano valvar 10 a 16 

estrias em 10µm.  

Identificação: Krammer e Lange-Bertalot (1998).  

Ecologia da espécie: eutrófica, mesoterma, alcaliófila com requerimento de teor de sal na 

água indeterminado. 

 

Nitzschia denticula (Grun.)   

Descrição morfológica: valvas alongadas com simetria bilateral, ápices arredondados a 

subrostrados, estrias com poros grosseiros e facilmente visíveis, rafe associada ao sistema de 

fíbula marginal.  

Dimensões: eixo apical de 10 a 100µm, eixo transapical de 3 a 8µm no plano valvar 14 a 18 

estrias em 10µm.  

Identificação: Krammer e Lange-bertalot (1998).  

Ecologia da espécie: eutrófica, com requerimentos de temperatura, pH e teor de sal na água 

indeterminados. 

 

Ordem: Achnanthales  

Família: Achnanthidiaceae  

Planothidium daui (Foged) Lange-Bertalot 

Descrição morfológica: valvas elíptico-lanceoladas, com rafe, extremidades rostradas e 

estrias radiadas.  

Dimensões: eixo apical com cerca de 10µm, eixo transapical 5µm, com 15 estrias nas 10µm.  
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Identificação: Krammer e Lange-Bertalot (1991).  

Ecologia da espécie: requerimentos ecológicos indeterminados.  

 

Ordem: Rhopalodiales  

Família: Rhopalodiaceae  

Rhopalodia gibberula (Ehr.) O.Mull  

Descrição morfológica: frústulas lanceoladas, isopolares com a visualização assimétrica das 

valvas no plano apical, as valvas apresentam curvatura na margem ventral acentua-se nos 

pólos, a margem dorsal em forma de arco, as estrias são facilmente visíveis, rafe associada ao 

sistema de fíbula presente juntamente com as costelas características do táxon.  

Dimensões: eixo apical de 35 a 300µm, eixo transapical de 7 a 13µm no plano valvar 14 a 17 

estrias em 10µm, 6 a 8 costelas em 10µm.  

Identificação: Patrick e Reimer (1966).  

Ecologia da espécie: euterma, alcaliófila com requerimentos de trofia e teor de sal na água 

indeterminados. 

 

8.2 Variação das comunidades 

 A variação das comunidades foi estudada mensalmente dentro de cada requerimento 

ambiental pretendido como, trofia, temperatura, pH e salinidade. As figuras; 25, 26, 27 e 28 

apresentam após a descrição textual de cada requerimento todos os táxons identificados 

mensalmente no estudo, separados por categorias. 

 

8.2.1 Trofia 

Entre as espécies descritas encontradas nas amostras analisadas do reservatório ocorre 

a presença principal de grupos oligotróficos e eutróficos,  existem ainda algumas espécies 

com exigência de trofia indeterminada, o predomínio é de táxons oligotróficos , embora, 
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quantitativamente o táxon mais numeroso e encontrado em todas as amostras seja o eutrófico,  

Melosira varians , com presença significativa entre os meses de junho a dezembro. 

Dentre os eutróficos, ainda se destaca a numerosa presença de Discostella stelligera 

entre julho e novembro, seguida por Synedra rumpens, principalmente no mês de maio, 

Ulnaria ulna, e Nitzchia frustulum. 

Os táxons oligotróficos mais numerosos presentes praticamente em todas as amostras 

foram os de Diadesmis arcuata, com predomínio entre os meses de junho e novembro, 

Gomphonema gracile, Encyonema neomesianum, Diploneis subovalis, abundante no mês de 

março e abril, Brachysyra vitrea e Frustulia rhomboides, respectivamente. 

Entre as espécies indeterminadas o destaque nas observações realizadas, estão a 

presença de Rhopalodia gibberula e um gênero de Navicula sp, este com relevante ocorrência 

no mês de dezembro/07.  

O gráfico 1 demonstra proporcionalmente os grupos encontrados, relacionados ao 

requerimento trófico,  de outubro/2007 a  novembro/2008 no reservatório, avaliação geral. 

Logo após, a Fig., 25 apresenta o diagrama de porcentagem, sendo que todos os táxons 

encontrados mensalmente no estudo foram separados por categorias. No diagrama de trofia 

ainda é possível observar os dados obtidos nas análises dos parâmetros nitrogênio total, 

fosforo total, DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) e coliformes termotolerantes.  
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Gráfico 1: Representação proporcional das  categorias tróficas dos táxons identificados        

durante o período estudado. Fonte: Dados do estudo. 
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8.2.2 Temperatura 

 Com relação a exigência de temperatura para as diatomáceas, o estudo identificou um 

grande número de espécies nas amostras que não possuem dados conclusivos relativos a esta 

exigência, assim foram colocadas no grupo indeterminado, dentre estas estão Diadesmis 

arcuata, Discostella stelligera, Gomphonema gracile e Encyonema neomesianum. Em 

seguida destaca-se o grupo de mesotermos onde se enquadra Melosira varians com  

abundância em período já referido, e mais 6 táxons oligotermos, dentre estes  Gomphonema 

subtile principalmente entre os meses de novembro/07 a maio/08;  2 táxons eutermos com 

presença anual de Frustulia rhomboide e 2 táxons euritermos. A Fig., 26 apresenta a 

distribuição dos táxons para o requerimento temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63

 



 64

8.2.3 pH 

 Os resultados obtitidos a respeito da exigência dos organismos quanto ao potencial 

hidrogeniônico nas amostras analisadas apontam um grande número de táxons com exigência 

indeterminada,  quando avaliados no catálogo utilizado, cerca de 54% dos táxons encontrados,  

como Diadesmis arcuata, Encyonema neomesianum, Diploneis subovalis e Brachysyra vitrea, 

no entanto, os demais grupos também foram observados: alcaliófilos, acidófilos e indiferentes 

ao pH. 

 Nos meses de outubro, novembro e dezembro 2008 a presença de Discostella 

stelligera foi significativa único táxon não pertencente aos grupos citados, classificado como 

organismo circumneutro por se desenvolver ótimamente em ambientes com pH próximo de 7. 

Como demonstra a Fig., 27. 
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8.2.4 Salinidade 

 Com relação à exigência dos organismos relativa a salinidade no  reservatório, os 

dados observados nas amostras analisadas apresentam proporções semelhantes entre o número 

de táxons que compõem o grupo dos indeterminados, com o número de táxons somados que 

compõem os demais grupos, sendo dois com baixa tolerância a  quantidade de sal no 

ambiente, halófobos, oligohalóbios e os que  que são indiferentes a presença de cloreto. 

 Destaca-se o predomínio de táxons halófobos nos meses de outubro/07 à março/08 

principalmente pela presença de Gomphonema subitile e a freqüência de táxons dos grupos 

indiferentes e indeterminados durante todo período amostral. Os dados podem ser observados 

na  Fig., 28. 
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8.2.5 Variação nas amostras 

Amostra de 16 de outubro de 2007 

Nesta amostra ocorre o predomínio de táxons eutróficos, representados principalmente 

pela presença de Melosira varians, no grupo dos oligotróficos em menor número ocorrem  

Diadesmis arcuata, Encyonema neomesianum e Gomphonema gracile, o gênero Navicula sp 

representa o grupo euritrófico, ainda nesta amostra ocorre a presença de um pequeno grupo de 

táxons indeterminados. 

Em relação à temperatura o grupo mais numeroso é o dos mesotermos novamente pela 

presença de Melosira varians, seguidos de táxons oligotermos, eutermos e euritermos 

respectivamente e um grande número de táxons que se mostram indeterminados. Em relação 

ao pH o destaque é para os táxons alcaliófilos. 

Sobre a exigência dos organismos encontrados nessa amostra relativa a salinidade o 

grupo de táxons indeterminados e indiferentes é maior que o grupo de oligohalóbios , 

halófobos e halófilos. Os gráfico 2, 3, 4 e 5 mostram a distribuição dos grupos para cada 

parâmetro avaliado. 

 

         

             Gráfico 2: Trofia outubro 2007. Fonte: dados do estudo. 
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           Gráfico 3: Temperatura outubro 2007. Fonte: dados do estudo.       

                                                                                                  

 

Gráfico 4: pH outubro 2007. Fonte: dados do estudo. 
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Gráfico 5: Salinidade outubro 2007. Fonte: dados do estudo. 

 

Amostra de 27 de Novembro de 2007 

 A análise da amostra de novembro/2007 revela um expressivo número de táxons 

oligotróficos com destaque para a presença de Brachysyra vítrea, Diadesmis arcuata e 

Gomphonema gracile; a presença de táxons indeterminados para os requerimentos de 

temperatura, pH e salinidade também é destaque nesta amostras como representado nos 

gráficos  6, 7, 8 e 9. 

 

        

 Gráfico 6: Trofia novembro 2007. Fonte: dados do estudo. 
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Gráfico 7: Temperatura novembro 2007. Fonte: dados do estudo. 

 

 

Gráfico 8: pH novembro 2007. Fonte: dados do estudo. 

 



 72

 

Gráfico 9: Salinidade novembro 2007. Fonte: dados do estudo. 

 

Amostra de 20 de Janeiro de 2008 

 Em janeiro de 2008 ocorre um grande número de táxons oligotróficos e eutróficos no 

reservatório, a presença do gênero Navícula sp eleva o número de táxons indeterminados  para 

os demais parâmetros, como mostram os gráficos 10, 11, 12 e 13. 

 

     

 Gráfico 10: Trofia janeiro 2008. Fonte: dados do estudo. 
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Gráfico 11: Temperatura janeiro 2008. Fonte: dados do estudo. 

 

 

Gráfico 12: pH janeiro 2008. Fonte: dados do estudo. 
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            Gráfico 13: Salinidade janeiro 2008.  Fonte: dados do estudo. 

 

Amostra de 20 de Março de 2008 

 Diploneis subovalis é o táxons mais numeroso dessa amostra elevando o percentual do 

grupo oligotrófico e mesotermo da amostra, os requerimento de pH e salinidade apresentam 

grande número de táxons indeterminados,  sendo os indiferentes o maior grupo quanto  a 

analise  do parâmetro salinidade. As análises estão nos gráficos 14, 15, 16 e 17 a seguir. 

  

             

 Gráfico 14: trofia março 2008. Fonte: dados do estudo. 
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Gráfico 15: temperatura março 2008. Fonte: dados do estudo. 

 

 

Gráfico16: pH março 2008. Fonte: dados do estudo. 
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 Gráfico 17: Salinidade março 2008. Fonte: dados do estudo. 

 

Amostra de 20 de Abril de 2008 

 Em abril/2008 ocorre a maior presença de Encyonema neomesianum durante o período 

amostral no grupo oligotrófico que é o mais numeroso.  Observa-se também o predomínio de 

táxons mesotermos quanto a temperatura e muitos táxons indeterminados em relação ao pH.   

Indiferentes ao teor de sal na água também foram destaques nesta amostra como segue nas 

representações gráficas  18, 19, 20 e 21. 

 

 

Gráfico 18: Trofia abril 2008. Fonte: dados do estudo. 
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Gráfico 19: Temperatura abril 2008. Fonte: dados do estudo. 

 

 

Gráfico 20: pH abril 2008. Fonte: dados do estudo. 
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Gráfico 21: Salinidade abril 2008. Fonte: dados do estudo. 

 

Amostra de 20 de Maio de 2008 

 Novamente o grupo oligotrófico e o mais numeroso representado pelos táxons 

Gomphonema gracile e a maior presença de Frustulia rhomboides do período amostral, como 

mostra representação nos gráficos 22, 23, 24 e 25. 

 

  

Gráfico 22: Trofia maio 2008. Fonte: dados do estudo. 
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Gráfico 23: Temperatura maio 2008. Fonte: dados do estudo. 

 

 

Gráfico 24: pH maio 2008. Fonte: dados do estudo. 
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 Gráfico 25: Salinidade maio 2008. Fonte: dados do estudo. 

 

Amostra de 20 de Junho de 2008 

 A partir de junho/2008 começa ocorrer a presença destacada de táxons eutróficos   no 

reservatório sendo que o grande número de Melosira varians também eleva o grupo de 

mesotermos  e alcaliófilos nesta amostra, as representações gráficas 26, 27, 28 e 29 destacam 

também o grande número de organismos indiferentes as exigências de salinidade. 

 

 

Gráfico 26: Trofia junho 2008. Fonte: dados do estudo. 
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Gráfico 27: Temperatura junho 2008. Fonte: dados do estudo. 

 

 

Gráfico 28: pH junho 2008. Fonte: dados do estudo. 
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Gráfico 29: Salinidade junho 2008. Fonte: dados do estudo. 

 

Amostra de 07 de Julho de 2008 

 Os táxons Gomphonema gracile, Diadesmis arcuata e Encyonema neomesianum 

predominam entre o grupo das oligotróficas que ocorrem quase em equilíbrio com os 

organismos eutróficos, táxons indeterminados são os mais freqüentes para os demais 

requerimentos avaliados. Os grupos em cada requerimento ecológico analisado podem ser 

observados nos gráficos 30, 31, 32 e 33. 

 

 

Gráfico 30: Trofia Julho 2008. Fonte: dados do estudo. 
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Gráfico 31: Temperatura julho 2008. Fonte: dados do estudo. 

 

 

            Gráfico 32: pH julho 2008. Fonte: dados do estudo. 
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Gráfico 33: Salinidade julho 2008. Fonte: dados do estudo. 

 

Amostra de 25 de Setembro de 2008. 

  Em setembro de 2008 no Reservatório Cabuçu ocorre novamente o predomínio de 

organismos eutróficos, também pela presença de Discostella stelligera. Este mesmo táxon, 

que é classificado como circumneutro para a exigência de potencial hidrogeniônico da água é 

a característica diferencial nesta amostra, como se observa nas representações 34, 35, 36 e 37. 

 

 

Gráfico 34: Trofia setembro 2008. Fonte: dados do estudo. 
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Gráfico 35: Temperatura setembro 2008. Fonte: dados do estudo. 

 

 

Gráfico 36: pH setembro 2008. Fonte: dados do estudo. 
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Gráfico 37: Salinidade setembro 2008. Fonte: dados do estudo. 

 

Amostra de 15 de Outubro de 2008 

 A presença de Discostella stelligera é novamente observada nesta amostra, onde o 

numero de organismos dos táxons eutróficos é maior que o do grupo dos oligotróficos. As 

análises das representações 38, 39, 40 e 41 revelam a presença de táxons indeterminados e 

indiferentes para os demais requerimentos. 

 

 

Gráfico 38: Trofia outubro 2008. Fonte: dados do estudo. 
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Gráfico 39: Temperatura outubro 2008. Fonte: dados do estudo. 

 

 

Gráfico 40: pH outubro 2008. Fonte: dados do estudo. 
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Gráfico 41: Salinidade outubro 2008. Fonte: dados do estudo. 

 

Amostra de 19 de Novembro de 2008. 

 Os gráficos 42, 43, 44 e 45 trazem a análise da última amostra que revela  o maior 

percentual de organismos eutróficos.  Nesta amostra observa-se o maior número de Melosira 

varians de todo período amostral, o principal representante dos eutróficos nas amostras 

avaliadas, sendo este o destaque desta amostra que apresentou baixa variabilidade de espécies.  

 

 

Gráfico 42: Trofia novembro 2008. Fonte: dados do estudo. 
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Gráfico 43: Temperatura novembro 2008. Fonte: dados do estudo. 

 

 

Gráfico 44: pH novembro 2008. Fonte: dados do estudo. 
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Gráfico 45: Salinidade novembro 2008. Fonte: dados do estudo. 

 

Os gráficos 46, 47, 48 e 49 apresentam a visão geral de cada requerimento dentro do 

período estudado. 

 

 

Gráfico 46: Visão geral da trofia ao longo do período amostral. Fonte dados do estudo. 
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Gráfico 47: Visão geral da temperatura ao longo do período amostral. Fonte dados do estudo. 

 

 

Gráfico 48: Visão geral do pH ao longo do período amostral. Fonte dados do estudo. 
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Gráfico 49: Visão geral da salinidade ao longo do período amostral. Fonte dados do estudo. 

 

8.3 Parâmetros físico-químicos e coliformes termotolerantes 

 Os resultados obtidos através das análises das amostras coletadas foram compilados e 

relacionados, parâmetros físico-químicos e biológicos, os quais foram utilizados para o 

cálculo do IQA segundo metodologia CETESB (2006), e estão imediatamente descritos no 

quadro 6  (RARES, 2009). 

 Para cada parâmetro utilizado no calculo do IQA o CONAMA através da resolução nº 

357/2005 estabelece valores máximos de conformidade para o comprometimento do recurso 

hídrico. Os dados de DBO e P total realçados em amarelo encontram-se em desconformidade 

com os padrões estabelecidos pelo CONAMA. Os valores máximos permitidos estão 

demonstrados no quadro 7. 
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Quadro 6:  Parâmetros físico, químicos e biológicos  e resultados obtidos do IQA. Em 

amarelo estão os dados em desconformidade com o padrão CONAMA, em azul os dados de 

IQA indicativos de boa qualidade e verde e laranja os dados indicam qualidade ótima e 

aceitável, respectivamente. Fonte: Rares (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coletas Data Colif DBO  N total P total OD pH Temp Turb TDS IQA 

1ª 16.10.07 0,3 7 1.51 0.048 9.1 6.32 22.1 35 0.03 86 

2ª 27.11.07 10 7 2.29 0,379 9.2 6.34 23.3 11 0.03 74 

3º 22.01.08 200 5 2.15 0.07 8.2 6.48 21 10 0.08 72 

4ª 04.03.08 0 14 0.56 0.239 8.8 6.35 25.4 0 0.03 83 

5ª 23.04.08 200 1 1.85 0.288 7.9 6.12 22.4 3 0.03 70 

6ª 27.05.08 0 1 1.42 0.242 8.9 6.32 19,4 2 0.03 85 

7ª 17.06.08 0 13 0.84 0.495 6 5.97 17.5 3 0.02 74 

8ª 07.07.08 400 56 0.27 0.02 7.4 6.11 17.9 0 0.02 50 

9ª 17.09.08 70 38 1.41 0.36 4.85 6.16 17.8 0 0.02 50 

10ª 15.10.08 0 24 0.1 0.01 8.55 6.76 24.75 0 0.02 73 

11ª 21.11.08 700 16 3.11 0.1 10.24 6.15 22.19 3.7 0.041 57 
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PARÂMETROS VALORES CONAMA 

Oxigênio Dissolvido  OD a partir de 6,0 mg/L O2 

Potencial Hidrogeniônico 6,0 a 9,0 

Turbidez até 40 UNT 

Sólidos Totais Dissolvidos – TDS até 500 mg/L 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO5,20) 
até 3 mg/L O2 

 

Coliformes termotolerantes 

até 200 coliformes termotolerantes pó 

100ml em 80% ou mais de pelo menos 6 

amostras coletadas durante 1 ano com 

freqüência bimestral 

Fósforo Total até 0,025 mg/L P 

 

Nitrogênio Total 

para pH 7,5               até 3,7 mg/L N                 

para pH 7,5 <8,0       até 2,0 mg/L N                

para pH 8,0<8,5        até 1,0 mg/L N               

para pH >8,5             até 0,5mg/L N                   

Quadro 7: Valores máximos permitidos para os parâmetros físico-químicos e biológicos   

Fonte: CONAMA (2005). 
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O quadro 8:  demonstra a classificação da água do Reservatório Cabuçu no período amostral 

segundo o IQA. Nota-se que esta variou de ótima, oscilou entre ótima e boa, seguido de dois 

meses dentro da faixa aceitável com retorno posterior à condição boa. É importante salientar 

que dentro do período amostral das diatomáceas, essas indicaram no geral uma tendência à 

eutrofia, que segue o mesmo padrão de decaimento do IQA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8: Classificação da água segundo o IQA. Fonte: Rares (2009) 



 96

O gráfico 50; relaciona os resultados obtidos de IQA, com o índice 

pluviométrico registrado durante o período amostral do presente estudo. 

 

 

Gráfico 50: IQA X precipitação. Fonte: dados do estudo. 

 

O quadro 9 apresenta  a síntese de todos os dados pesquisados compilados. 
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9. DISCUSSÃO 

 A análise dos dados obtidos durante o estudo das comunidades diatomáceas e dos 

parâmetros geoambientais do Reservatório Cabuçu revelam, principalmente considerando o 

requerimento nutricional dos táxons identificados no lago, um ambiente oligotrófico que 

acompanha as conclusões obtidas por Moutinho (2007). No entanto, as relações do conteúdo 

biológico com os diversos parâmetros ambientais estudados no reservatório e a conseqüente 

influência para avaliação do ambiente e sua qualidade, deve merecer considerações e análises 

mais e específicas. Os resultados fornecidos pelas comunidades diatomáceas revelam um 

certo nível de deterioração da qualidade de água devido à grande presença de táxons 

eutróficos, ao contrário dos dados obtidos por Moutinho (2007). Essa queda na qualidade 

d´água, sugerida pelas diatomáceas, mostra-se, de certa forma, em sintonia com a tendência 

observada no histórico de IQA, para o mesmo período, proposto por Rares (2009).  

Segundo observado por Buss et al.(2002) o biomonitoramento pode ser definido como 

o uso sistemático das respostas de organismos vivos para avaliar as mudanças ocorridas no 

ambiente, e neste caso, as consequentes implicações para a identificação da qualidade da água 

e a influência antropogênica neste processo. 

As variações ambientais observadas neste momento possivelmente devem 

corresponder à dinâmica do ecossistema, sazonalidade e alguma interferência antropogênica, 

sendo que, na maior parte do período amostral, essas variações não foram suficientes para 

refletirem negativamente na classificação da água expressada pelo IQA, que esteve no período 

de estudo entre ótima e boa. 

 A maioria das espécies encontradas classificadas como oligotróficas corrobora para 

uma condição saudável do reservatório na maior parte do ano, em detrimento a elevação 

populacional de táxons eutróficos como Melosira varians em alguns meses, e variações 

significativas de parâmetros químicos e biológicos que poderiam estar relacionadas ao estado 

trófico do ambiente como a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), P total e presença 

elevada de coliformes termotolerantes em algumas amostras durante o ano. 

 Na análise multivariada das correlações entre as variáveis ambientais, aplicada através 

do coeficiente de correlação de postos de Spearman Anexo A, observa-se a correlação 

significativa entre coliformes termotolerantes, DBO e oxigênio dissolvido com o IQA, 

demonstrada no período de estudo pelos altos índices de DBO com os menores índices de 



 99

IQA entre os meses de julho e setembro, acompanhado pela presença de coliformes 

termotolerantes na amostra de julho.  

A relação entre coliformes, DBO e oxigênio dissolvido com o IQA, quando avaliada 

em conjunto com os baixos índices pluviométricos medidos entre os meses de final de inverno 

e início da primavera podem também se relacionar à presença elevada de táxons eutróficos no 

reservatório no mesmo período. 

Segundo Almeida e Gil (2001) a condutividade e a DBO foram às variáveis 

ambientais mais significativas que influenciaram a estrutura do fitoplâncton e do epiliton 

quando pesquisada diatomáceas dulciaquícolas em região central de Portugal.  

Ainda com relação às variações relativas aos índices pluviométricos e as temperaturas 

geradas pelas oscilações climáticas durante o estudo, não se observou mudanças expressivas 

nos padrões das comunidades, entretanto, alterações na estrutura das comunidades entre as 

estações de verão-outono e de inverno-primavera, sugerem um padrão sazonal de distribuição 

também evidenciados nas estruturas das taxocenoses.  

 A Análise de Correspondência Canônica (ACC) Anexo A, que avaliou a influência 

conjunta das variáveis ambientais sobre as diatomáceas, concluiu que não houve influência 

significativa das variáveis ambientais levantadas no período de estudo sobre as oscilações das 

abundâncias das principais espécies, sendo que as estruturas das taxocenoses estudadas em 

termos de riqueza de espécie, diversidade e equitatividade de Simpson relevaram o padrão de 

dominância de uma espécie associado a outras espécies de abundância relativa. 

  Resultados obtidos sobre a estruturação do perifiton de reservatórios oligotróficos 

foram primordialmente controlados pela escala climática, sendo que processos autogênicos 

sucessionais apresentaram papel secundário e contribuem para um escasso conhecimento 

sobre a estruturação do perifiton nesses ecossistemas (VERCELLINO; BICUDO, 2006). 

 

Amostra de 16 de outubro de 2007 

 A análise da flora diatomácea encontrada na amostra do período referido em paralelo 

com os dados físico químicos obtidos e utilizados no cálculo do IQA, revelam o predomínio 

de táxons eutróficos acompanhados por valores de D.B.O e também de P total acima dos 

permitidos pelo CONAMA, registro evidente na maioria das amostras. 
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Por outro lado o eutrofismo, identificado principalmente pela presença de Melosira 

varians e as altas taxas de D.B.O e P, não interferiram negativamente no IQA, o qual, foi o  

melhor índice  encontrado em todas as amostras analisadas, fato que possivelmente aponte 

para uma relação indireta, ou com limites de interferência mais abrangentes  entre estes 

parâmetros. 

 Pode-se considerar a influência ou relevância dos demais parâmetros avaliados no 

IQA, que poderiam exercer um prejuízo maior à qualidade da água do reservatório, como por 

exemplo: coliformes e N total, que nesta amostra, como na maioria delas, estiveram em 

conformidade com o estabelecido pelo CONAMA. 

 

Amostra de 27 de novembro de 2007 

 Neste período a análise mostra o segundo maior índice encontrado para as taxas de P 

total no ambiente, 0,379, embora este valor não tenha influenciado negativamente na 

classificação da água estabelecida pelo IQA, identificada como boa. 

 A classificação se da em ambiente oligotrófico (2º maior percentual encontrado de 

táxons oligotróficos nos meses estudados), com índice pluviométrico dobrando de outubro 

para novembro 2007.  

Nesta amostra percebe-se o número elevado de organismos com requerimentos de 

temperatura, pH e salinidade indeterminados, sugerindo a adaptação a este ambiente, e as 

condições e interferências do ecossistema naquele momento. 

 

Amostra de 22 de janeiro de 2008 

 Em janeiro ocorreu um significativo aparecimento de coliforrmes na amostra, o que se 

repetiu por mais três meses, ainda assim, não interferindo na classificação da água indicada 

como boa pelo IQA. 

Nesta amostra observou-se um destacado equilíbrio no parâmetro trofia entre 

organismos oligotróficos e eutróficos, em um período onde foi registrado o maior volume 

pluviométrico de todo período estudado e nenhuma outra alteração evidente nos demais 

parâmetros físico e químicos avaliados. 
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É importante lembrar que esta região, como citado no capítulo 6, preserva no entorno 

do reservatório e por toda região da bacia hidrográfica, vegetação de Mata Atlântica, abrigo 

de fauna característica com animais de pequeno e médio porte que podem depositar suas 

excretas às margens do lago e trazer interferências relativas ao parâmetro de coliformes, além 

da temática maior da ocupação desordenada já evidenciada neste estudo. 

 

Amostra de 20 de março de 2008 

 Um preponderante número de táxons oligotróficos ocorreu nesta amostra, 

acompanhado pelo bom índice de qualidade da água registrado em meio ao equilíbrio 

encontrado nos demais valores avaliados em todo estudo. 

A presença da maioria dos organismos oligotróficos, a ausência de coliformes, o 

equilíbrio dos demais valores em relação a todos encontrados em um dos três meses onde a 

água do reservatório foi classificada como ótima, podem sugerir limites mais largos de 

adaptação para os organismos aquáticos e para a classificação da água como ótima, 

contrapondo-se aos números discordantes de DBO e P também referidos em amostras 

anteriores acima do desejado. 

 

Amostra de 20 de abril de 2008 

 A amostragem realizada no mês de abril/2008 revela o maior percentual de 

organismos oligotróficos identificados no estudo, representados principalmente pela presença 

de Diploneis subovalis e Encyonema neomesianum. O percentual elevado de coliformes, 

dentro de valores permitidos pelo CONAMA, junto com o discordante valor de P, não 

interferem na classificação da água atribuída pelo índice do IQA como boa para esta amostra. 

 Nesta amostra o alto índice de organismos com requerimento de pH indeterminado 

mostra a adaptação dos mesmos a faixa de pH levemente ácido expressa pela aferição obtida 

de 6,12. 
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Amostra de 20 de maio de 2008 

 A partir deste período até outubro de 2008 ocorre decréscimo no volume 

pluviométrico na área de estudo, próprio das estações de outono e inverno, o IQA neste 

período foi o segundo melhor observado, acompanhado pelo predomínio de táxons 

oligotróficos na amostra.  

A DBO, assim como em abril, voltou a estar dentro da conformidade exigida pelo 

CONAMA. Os padrões conformes obtidos anteriormente para os demais parâmetros 

envolvidos no cálculo do IQA foram observados também nesta amostra, inclusive com o 

índice zero para a taxa de coliformes. Apenas o valor de P total continuava em 

desconformidade no mês de maio. 

 

Amostra de 20 de junho de 2008 

 No mês de junho 2008, foi identificado o predomínio de táxons eutróficos no 

reservatório, neste período foi observada a segunda menor taxa de OD no lago durante todo o 

estudo, embora não em disparidade com os padrões exigidos pelo CONAMA. 

 Outro parâmetro cujo valor não acompanhou o equilíbrio observado nas demais 

amostras foi o pH, neste caso, notou-se o maior grau de acidez de todas as amostras 

analisadas 5,97, embora o número de organismos acidófilos identificados para o requerimento 

pH tenha permanecido baixo, 2% dos táxons identificados, contra 6% da amostra anterior,  o  

percentual de acidófilos nas amostras foi principalmente atribuído a presença de Eunotia 

monodon, Eunotia sudetica e Frustulia rhomboides. 

 

Amostra de 07 de julho de 2008 

 No mês de julho notou-se desconformidade importante nos parâmetros de coliformes e 

DBO, combinados com a avaliação inferior do IQA classificado como aceitável. 

 Outra importante constatação evidenciada durante este período foi o menor índice 

pluviométrico medido durante o estudo, próprio dos meses de inverno, e que pode influenciar 

na dinâmica e na qualidade do ambiente. 
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 Estas evidentes variações que foram anteriormente citadas, juntamente com as do mês 

de setembro/2008, oferecem subsídios importantes para uma análise em conjunto desses 

parâmetros, sendo resultados convergentes que interferem no ambiente e podem estar 

associadas ao decréscimo da qualidade ambiental indicadas pelo IQA. 

 

Amostra de 25 de setembro de 2008 

 Neste período, assim como em julho, o regime de chuvas continuou baixo, a qualidade 

da água sugerida pelo IQA permaneceu como aceitável, como no mês anterior, os piores de 

todo período estudado.  

Neste mês as taxas de DBO, P total e OD estiveram em desconformidade com o 

padrão CONAMA, além da presença de coliformes aumentada. 

Os organismos eutróficos foram predominantes nesta amostra acompanhando as 

condições ambientais prejudicadas desde a amostra anteriormente discutida. A presença de 

Discostella stelligera a partir desta amostra eleva o percentual de organismos circumneutros 

entre as diatomáceas. 

 

Amostra de 15 de outubro de 2008 

 Em outubro/2008 os índices pluviométricos voltaram a se elevar, neste período a DBO 

ficou em desconformidade com os padrões CONAMA. O IQA voltou a estar classificado 

como bom, embora percebeu-se o predomínio de táxons eutróficos na amostra, o que poderia 

ser explicado quando se analisa os meses anteriores e a próxima amostra repleta de 

organismos eutróficos, o que possivelmente possa ter influenciado e refletido na contagem de 

indivíduos desta amostra. 

 

Amostra de 19 de novembro de 2008 

 O último mês observado no estudo apresentou a maior desconformidade na taxa de 

coliformes do reservatório combinado com os parâmetros negativos de DBO e P total. O 

índice de qualidade da água foi classificado como aceitável. 
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Esta situação já havia sido observada em meses anteriores julho e setembro, tendo 

nesta amostra o agravante da maior taxa de coliformes identificadas no reservatório em todo 

período estudado, certamente estas constatações de desconformidades associadas pode 

representar o maior alerta atribuído a analise de parâmetros ambientais desenvolvidas neste 

estudo, tendo em vista a identificação de condições prejudiciais a preservação do equilíbrio do  

reservatório e do maior percentual de diatomáceas eutróficas encontrada nas amostras 

analisadas. 
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10. CONCLUSÕES 

Pode-se concluir em relação às hipóteses testadas neste estudo que: as comunidades 

diatomáceas identificadas não apresentaram variações expressivas correlatas a alterações de 

parâmetros geoambientais, físicos e químicos, tanto em análise biológica como nas análises 

multivariadas. Dessa forma a Hipotese 1 deste trabalho não se confirmou na sua totalidade. 

Apesar de não haver diferenças estatísticas significativas entre as comunidades de 

diatomáceas, no que se refere à sua bioindicação de trofia, salinidade, temperatura e pH, 

existe um claro padrão sazonal de distribuição de táxons eutróficos e oligotróficos que em 

algumas amostras é corroborado pelos dados de coliformes termotolerantes e pelos dados de 

IQA, trabalhados por Rares (2009). 

Hipóteses alternativas podem ser propostas para explicar a falta de um resultado 

estatisticamente significativo entre as diferentes composições florísticas das comunidades de 

diatomáceas. A primeira tem a ver com o fato de que alguns táxons presentes no Reservatório 

Cabuçu apresentam, na literatura, classificação conflitantes em relação aos seus 

requerimentos ecológicos em diferentes estudos. A segunda hipótese alternativa pode invocar 

que houve interferência de precipitação em algumas amostras que podem ter sido coletados 

logo após grandes eventos de precipitação pluvial ou outra mudança ambiental como queda 

brusca de temperatura. Portanto, é necessário a obtenção de dados mais detalhados sobre as 

condições ambientais nos dias de coletas.  

 De forma geral, embora tenham ocorrido alterações nas comunidades diatomáceas 

segundo seu requerimento trófico, não é possível afirmar que o status trófico do reservatório 

tenha sido alterado. As alterações e desconformidades percebidas nos parâmetros não foram 

suficientes para influenciar significantemente as comunidades, não sendo possível identificar 

nas análises a influência das alterações ambientais, ainda assim, esta avaliação negativa de 

influência ambiental nos organismos pode ser interpretada como indicativo de preservação, 

mesmo que deva ser melhor estudada e entendida. 

A bioindicação inferida pelo requerimento trófico dos táxons, identificados em sua 

maioria como oligotróficos, indica um ambiente que acompanha a conformidade ambiental 

apontada pela metodologia de analise do IQA, que infere como boa e ótima a qualidade das 

águas do reservatório. 
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Embora seja evidente a ocupação populacional nos arredores do reservatório e nas 

proximidades da bacia contribuinte, e deva também se considerar os reflexos nocivos da ação 

antropogênica das ocupações desordenadas e no uso indevido do solo nas regiões de 

mananciais, a região do Cabuçu preserva a qualidade ambiental expressa nas condições de 

equilíbrio reveladas nas observações e nas análises estatísticas realizadas neste estudo. 

Analisando as comunidades diatomáceas é possível perceber um padrão de 

distribuição sazonal entre as comunidades e alterações em padrões de riqueza de espécie 

refletidas nas estruturas das taxocenoses. 

O estudo aponta a interação dos organismos identificados com as condições 

ambientais avaliadas, oferece subsídios para o reconhecimento das exigências ambientais das 

diatomáceas em reservatórios tropicais e contribui para o entendimento das relações das 

comunidades com o ambiente e sua conservação. 

Em relação ao teste das hipóteses propostas inicialmente neste estudo, pode-se afirmar 

que: a Hipótese 1: As comunidades diatomáceas apresentam variações qualitativas e 

quantitativas correlatas aos parâmetros geoambientais, físicos e químicos, nota-se que houve 

variação nas comunidades como previsto, mas que esses dados não são estatísticamente 

diferentes entre si; a Hipótese 2: As diatomáceas, respondem a alterações do status trófico do 

reservatório, e  indicam condições ambientais que variam espacialmente e temporalmente foi 

parcialmente confirmada uma vez que foi determinada variação estatística na estrutura das 

comunidades e sua relação com a sazonalidade. Quanto à Hipótese 3, a classificação de trofia 

e da qualidade da água do reservatório, inferida pela bioindicação, está em conformidade com 

a análise e a classificação SAAE/CETESB obtida, pode se afirmar que na maioria das 

amostras prevaleceram as espécies oligotróficas e que portanto estão também em sua maioria 

em conformidade com os resultados de IQA. Quanto à hipótese 4, as variações identificadas 

nas análises das algas diatomáceas sugerem alterações geradas pela influência antrópica na 

bacia do Cabuçu e ou no seu entorno, aparentemente tem que ser descartada, embora seja 

possível supor que o nível de impacto ambiental ainda não atingiu o rigor que possa ser 

detectado através da analise de diatomáceas. 
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Anexo A - Análises Multivariadas: Prof. Dr. Décio Luis Semensatto Junior 

                  Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

 

Material e Métodos 

Para a análise da correlação entre as variáveis abióticas, aplicou-se o coeficiente de correlação 

de postos de Spearman (rs), uma vez que a distribuição dos dados claramente não se ajustou à curva 

normal (Zar, 2010). Os valores calculados de rs foram comparados à tabela de valores críticos, sendo 

destacados na matriz de correlação aqueles considerados significativos para posterior interpretação e 

discussão.  

  Com a finalidade de se verificar a influência conjunta das variáveis ambientais (coliformes 

termotolerantes, DBO5,20, nitrogênio total, fósforo total, pH, temperatura, turbidez, sólidos totais 

dissolvidos e pluviosidade) sobre as diatomáceas, realizou-se a Análise de Correspondência Canônica 

(ACC) (Legendre & Legendre, 2003; Manly, 2008). Para tal, foram consideradas apenas as espécies 

com abundância relativa igual ou maior que 0,05 em pelo menos uma das coletas. O teste de 

significância da ACC foi realizado por meio de 999 permutações, através do teste de Monte Carlo. 

Dentre as variáveis ambientais, exclui-se o IQA por ser uma composição das demais variáveis e não 

exercer, de fato, influência sobre as diatomáceas. Também não foi considerada a temperatura, uma vez 

que seu valor episódico não reflete necessariamente as condições atmosféricas mais freqüentes. 

 A estrutura das taxocenoses foi estudada em termos de riqueza de espécies, diversidade e 

equitatividade de Simpson (1-D), conforme Magurran (2003). A visualização da estrutura foi feita por 

meio de um gráfico Ranking-Abundância, o que facilitou a interpretação de eventuais flutuações 

sazonais das diatomáceas (Magurran, 2003). 

 Todos os cálculos foram realizados no software PAST, versão 2.02 (Hammer et al., 2001). No 

caso da ACC, o próprio software realizou a transformação dos dados brutos por meio da normalização 

nos passos internos de cálculo do software. 
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Resultados e Discussão 

Considerando-se apenas as variáveis ambientais, observa-se correlação significativa apenas 

para coliformes termotolerantes, DBO5,20 e oxigênio dissolvido, todos em relação ao IQA (Tabela X1), 

indicando serem essas as principais variáveis levantadas que mais interferiram na oscilação dos 

valores do índice ao longo do período estudado. A correlação do IQA com essas variáveis já foi 

observada por Piasentin et al. (2009) no Tanque Grande, próximo ao Reservatório Cabuçu, e em 

outros trabalhos analisados por esses autores. Em todos os casos, a degradação ambiental da bacia 

contribuinte em associação com a sazonalidade climática foi apontada como a principal causa das 

mudanças nas variáveis que interferem nos valores do IQA. 

 

Tabela X1. Valores de correlação de postos de Spearman para as variáveis abióticas (diagonal inferior). As 
probabilidades de não existência de correlação entre os pares de variáveis estão expressos na diagonal superior. 
Valores destacados em negrito são considerados significativos (p < 0,05), com rs crít = 0,618. 

 
Coliformes 

Termotolerantes 
DBO5,20 

Nitrogênio 
Total 

Fósforo 
Total 

Oxigênio 
Dissolvido 

pH Temperatura Turbidez 
Sólidos 
Totais 
Dissolvidos 

Pluviosidade IQA 

Coliformes 
Termotolerantes 

- 0,113 0,858 0,271 0,604 0,414 0,303 0,544 0,578 0,535 0,035 

DBO5,20 0,533 - 0,062 0,477 0,130 0,645 0,243 0,293 0,222 0,047 0,004 

Nitrogênio 
Total 

-0,065 -0,609 - 0,385 0,674 0,775 0,986 0,233 0,095 0,353 0,634 

Fósforo Total -0,386 -0,255 0,309 - 0,193 0,069 0,434 0,462 0,446 0,858 0,990 

Oxigênio 
Dissolvido 

-0,188 -0,512 0,153 -0,449 - 0,091 0,019 0,251 0,447 0,200 0,022 

pH -0,292 -0,167 -0,104 -0,595 0,561 - 0,031 0,816 0,389 0,083 0,355 

Temperatura -0,363 -0,407 -0,006 -0,280 0,719 0,679 - 0,667 0,730 0,022 0,107 

Turbidez -0,219 -0,370 0,415 -0,263 0,401 0,085 0,156 - 0,519 0,962 0,195 

Sólidos Totais 
Dissolvidos 

0,201 -0,424 0,557 -0,273 0,272 0,306 0,126 0,232 - 0,081 0,578 

Pluviosidade -0,223 -0,639 0,329 -0,065 0,442 0,573 0,707 -0,017 0,577 - 0,210 

IQA -0,667 -0,822 0,172 -0,004 0,710 0,328 0,540 0,447 0,201 0,434 - 
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 Com base nos resultados da ACC, conclui-se que não houve influência significativa das 

variáveis ambientais levantadas no período de estudo sobre as oscilações das abundâncias das 

principais espécies (λ1 = 0,264, p = 0,70; λtotal = 0,542, p = 0,89). Em outras palavras, as oscilações dos 

valores das variáveis levantadas não estão relacionadas e não são capazes de explicar as mudanças 

ocorridas na taxocenose de diatomáceas. 

 Do ponto de vista da estrutura das taxocenoses, observa-se que em todas as coletas o padrão 

das curvas aproxima-se ao modelo da “série logarítmica” (Magurran, 2003), ou seja, há sempre a 

presença de uma espécie com grande dominância associada a várias outras com baixa abundância 

relativa (Figura X1). Entretanto, verificou-se de um modo geral que entre os meses de janeiro a julho 

(em preto no gráfico) há a tendência do estabelecimento de uma taxocenose com maior riqueza de 

espécies e com as abundâncias ligeiramente melhor distribuídas do que no período entre setembro e 

novembro (em azul no gráfico). Deste modo, pode-se deduzir que no período deste estudo houve uma 

ligeira mudança na estrutura da comunidade entre as estações de verão-outono e de inverno-primavera, 

mesmo que o modelo de distribuição das abundâncias seja do mesmo tipo. 
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Figura X1. Gráfico Ranking-Abundância. 
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 Considerando-se a riqueza, diversidade e equitatividade, observa-se que as mudanças na 

estrutura das taxocenoses foram causadas principalmente por mudanças na riqueza de espécies (Tabela 

X2). Dividindo-se as amostras de acordo com os dois grupos discriminados na Figura X1, verificou-se 

por meio do teste de Kruskal-Wallis que houve diferença significativa para a riqueza de espécies no 

período deste estudo, enquanto que tanto a diversidade e equitatividade não diferiram 

significativamente (Tabela X3). 

 

Tabela X2. Valores de riqueza de espécies, abundância absoluta, diversidade (1-D) e equitatividade de 
Simpson. 

 Out/07 Nov/07 Jan/08 Mar/08 Abr/08 Mai/08 Jun/08 Jul/08 Set/08 Out/08 

Riqueza 23 23 18 28 23 28 21 19 14 17 

Abundância Absoluta 479 476 489 492 491 468 482 476 470 460 

Diversidade 0,75 0,86 0,88 0,90 0,83 0,91 0,70 0,89 0,73 0,78 

Equitatividade 0,35 0,43 0,62 0,54 0,42 0,54 0,29 0,65 0,41 0,42 

 

Tabela X3. Médias dos grupos de amostras e comparação por meio do teste de Kruskal-Wallis. 

Amostras Riqueza Diversidade Equitatividade 

Inverno-Primavera 

(Out/07 – Nov/07 – Jun/08 – Set/08 – Out-08) 
19,6 ± 4,0 0,77 ± 0,06 0,38 ± 0,06 

Verão-Outono 

(Jan/08 – Mar/08 – Abr/08 – Mai/08 – Jul/08) 
23,2 ± 4,8 0,88 ± 0,03 0,55 ± 0,09 

Kruskal-Wallis 
Hcor = 1,361 

p = 0,251 

Hcor = 5,771 

p = 0,017 

Hcor = 5,771 

p = 0,017 

Diferença Significativa Não Significativa Não Significativa 

 

 Embora a Análise de Correspondência Canônica não tenha indicado uma relação significativa 

entre o grupo de variáveis levantado e as diatomáceas, é possível inferir que houve mudanças sazonais 

detectáveis na estrutura da taxocenose, principalmente em relação aos padrões de riqueza de espécies. 
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