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RESUMO
A excreção de carboidratos incrementa a diversidade microbiana em sistemas
aquáticos, promovendo associações entre algas e micro-organismos heterotróficos. Este
trabalho tem o objetivo de caracterizar os carboidratos de um ponto amostral da Lagoa
Mirim (RS, Brasil) e relacioná-los com variáveis ambientais e comunidades fito e
bacterioplanctônicas e durante um ano de coleta. No momento da coleta foram tomadas
as seguintes medidas: profundidade, temperatura da água, potencial hidrogeniônico
(pH), condutividade e a transparência do disco de secchi. Os dados meterológicos
(velocidade média do vento, precipitação total, insolação total e nebulosidade média)
foram obtidos junto ao Instituto Nacional de Metereologia para o município de Santa
Vitória do Palmar. As espécies fitoplanctônicas abundantes foram identificadas a partir
de amostras concentradas em rede de plâncton de 20 µm e fixadas com formol 4%. A
análise quantitativa do fitoplâncton e do bacterioplâncton foi realizada a partir de
amostras integrais fixadas com Lugol 0,3%. O teor de clorofila foi determinado por
espectrofotometria após extração em metanol absoluto. A análise dos nutrientes
inorgânicos (cloreto, brometo, nitrato, fosfato e sulfato) e dos carboidratos dissolvidos
foi realizada por cromatografia iônica de alta performance com detecção por
amperometria pulsada (carboidratos) e condutividade (nutrientes). A influência
ambiental sobre o fitoplâncton, bacterioplâncton e sobre a composição dos carboidratos
dissolvidos foi estabelecida por uma análise de componentes principais. Foram
identificados 134 táxons fitoplanctônicos divididos em 9 classes, sendo que
Chlorophyceae apresentou maior riqueza, embora Bacillariophyceae e Cyanophyceae
tenham tido maior densidade. A representatividade destas classes se deve
principalmente às diatomáceas cêntricas (Aulacoseira muzzanensis) e às cianobactérias
filamentosas (P. limnetica e P. cf. contorta). O período entre dezembro e março foi o
que apresentou a maior densidade fitoplanctônica, enquanto setembro foi o mês de
menor densidade. A concentração de carboidratos acompanhou o padrão da comunidade
fitoplanctônica, exceto nos meses mais quentes (dezembro e janeiro), quando houve um
aumento na densidade bacteriana. Não foram identificados açúcares livres, apenas
polissacarídeos extracelulares (EPS), cujos componentes mais representativos foram
glucose (31,65%), manose/xylose (20,6%), ribose (13,87%), arabinose (8,9%) e ácido
galacturônico (8,12%). Estes açúcares podem ser relacionados às Classes mais
abundantes pela comparação com dados da literatura. A ribose é relacionada à
decomposição de material intracelular em ambientes naturais e seu acúmulo ocorreu
após o maior pico de crescimento fitoplanctônico, entre os meses de março e julho. A
comunidade fitoplanctônica, relacionada principalmente com a temperatura,
condutividade, fosfato e insolação, teve forte correlação positiva com a comunidade
bacteriana, o que indica a associação entre estes dois grupos. Estes resultados
corroboram a idéia de que os carboidratos dissolvidos liberados pelo fitoplâncton têm
um papel chave na associação entre fitoplâncton e bactérias.

Palavras-chave: Microalgas, Polissacarídeos, Bactérias, Subtropical, Água doce
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ABSTRACT
Phytoplankton
release
of
carbohydrate
enhances
microbial
diversity,
promoting associations between algae and heterotrophic organisms. This work
aimed to characterize the dissolved carbohydrates from a sample point in
Merin Lagoon (RS, Brazil), besides to find their relationships with
environmental parameters and phyto/bacterioplankton communities during one
year. Conductivity, pH, temperature, depth and water transparency were
evaluated during the sampling, while insolation, cloudiness, precipitation
and wind intensity were obtained from National Institute of Metereology for
Santa Vitória do Palmar city, near to the sampling site. Qualitative
analyses of phytoplankton were carried out in 4% formalin fixed samples
obtained from 20 µm plankton net concentration. Quantitative analysis of
phytoplankton and bacterioplankton was performed on 3% Lugol fixed samples.
Chlorophyll content was performed by spectrophotometry after methanol
extraction. Dissolved anions (chloride, bromide, nitrate, phosphate and
sulphate) and carbohydrates analysis were performed by ion chromatography
coupled to pulsed amperometry (carbohydrate) and conductivity (anions)
detection. The environmental influence on phytoplankton, bacterioplankton
and carbohydrate were evaluated by a Principal Component Analysis. We
identified 134 phytoplanktonic taxa, owned by 9 Classes, and Chlorophyceae
showed the highest richness, although Baccilariophyceae and Cyanophyceae
showed the highest densities. However, these classes are essentially
represented
by
centric
diatoms
(Aulacoseira
cf.
muzzanensis)
and
filamentous cyanobacteria (P. limnetica and P. cf. contorta). The highest
phytoplanktonic density was found among December and March, while September
was the lowest one. Carbohydrate concentration was correspondent to
phytoplanktonic density, except in the warmer months (December and
January),
when
bacterial
density was
increased.
Only
extracellular
polysaccharides (EPS) were found, whose main components were glucose
(31,65%), mannose/xylose (20,6%), ribose (13,87%), arabinose (8,9%) and
galacturônic acid (8,12%). These sugars can be related to the abundant
phytoplanktonic classes if compared to literature. Ribose is related to
intracellular material decomposition and it was only found after the
highest phytoplanktonic peak, among March and July. Phytoplanktonic density
was related mainly to temperature, conductivity, phosphate, insolation and
bacterial density, reinforcing the associating between these communities.
Such
results
corroborate
key
role
of
carbohydrates
in
the
phyto/bacterioplankton association.
Keywords: Microalgae, Polysaccharide, Bacteria, Subtropical, Freshwater
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1) INTRODUÇÃO
O fitoplâncton, as macrófitas aquáticas e o microfitobentos são responsáveis pela
maior parte da produção de carbono orgânico em ambientes aquáticos, tanto na fração
particulada (COP) como dissolvida (COD). Estima-se que cerca de 90% da produção
primária marinha global seja derivada da atividade do fitoplâncton (Biersmith &
Benner, 1998; Lourenço, 2006). Já em ambientes de água doce, a produção primária
fitoplanctônica varia muito nos diferentes ambientes (Forsberg, 1985), sendo que a
tendência geral é uma maior produtividade em regiões tropicais em comparação às
temperadas (Lewis, 1990).
Os carboidratos compõem uma importante fração da biomassa produzida pelo
fitoplâncton, no entanto, esta porcentagem depende da espécie de microalga, estágio de
crescimento em que se encontra e de condições ambientais (Urbani et al., 2005). Estes
compostos são produzidos diretamente pela fotossíntese e podem ser excretados para o
meio extracelular, contribuindo para o COD, ou ainda podem compor as reservas
energéticas intracelulares e as paredes celulares, bem como fornecerem energia para a
síntese de proteínas, lipídeos e ácidos nucléicos (Myklestad, 1995; Myklestad &
Børsheim, 2007).
Os carboidratos são, em geral, o mais importante componente do carbono
orgânico dissolvido (COD) (Gremm & Kaplan, 1997; Cheng & Kaplan, 2001), e é
representado por monossacarídeos e dissacarídeos

livres, oligossacarídeos e

polissacarídeos extracelulares. Os carboidratos extracelulares têm sido alvo de diversos
estudos, devido ao seu significado ecológico em ambientes aquáticos, principalmente
quando assumem a forma de cápsulas mucilaginosas. Entre as funções biológicas da
mucilagem estão a regulação da flutuação; prevenção da predação pelo zooplâncton;
retirada rápida de metais traços, diminuindo a toxicidade destes para as algas; e captura
8

e reserva de nutrientes (Reynolds, 2007). Além disso, a excreção destes compostos
incrementa a diversidade microbiana em sistemas aquáticos, principalmente pela
associação entre algas e outros organismos heterotróficos. Estas associações
frequentemente têm os polissacarídeos extracelulares (EPS) como compostos chave,
servindo como substrato para bactérias heterotróficas (Freire-Nordi & Vieira, 1998;
Giroldo & Vieira, 2005; Giroldo, Vieira & Paulsen, 2005a; Giroldo, Ortolano & Vieira,
2007).
Dellamano-Oliveira, Colombo-Corbi & Vieira (2007) fizeram um estudo sobre a
relação entre carboidratos dissolvidos e algas fitoplanctônicas abundantes no
reservatório de Barra Bonita (São Paulo, Brasil), que constatou que, entre os
carboidratos dissolvidos, aproximadamente 90% estavam na forma polimérica
(polissacarídeos e oligossacarídeos), e apenas 10% na forma livre. Os EPS
acompanharam a dinâmica das espécies mais abundantes, e foram compostos
principalmente por ramnose, galactose, arabinose e fucose.
Estudos que relacionam a produção de carboidratos com a dinâmica das
populações fitoplanctônicas são bastante raros, inclusive na região subtropical
brasileira, onde se encontra a estação ecológica do Taim. A estação Ecológica do Taim
abriga um grande número de espécies da fauna e flora nativa, e que, no entanto, recebe
muitas influências das áreas agrícolas (principalmente arrozais) presentes na região
(Kurtz et al., 2003).
Como contribuição ao conhecimento da comunidade fitoplanctônica da Lagoa
Mirim, Pérez & Odebrecht (2005) fizeram um estudo qualitativo e quantitativo da
estrutura da comunidade fitoplanctônica entre 1998 e 1999, e um monitoramento das
condições abióticas (condutividade e temperatura) durante este mesmo período. Foram
encontrados ao todo 153 táxons de 8 classes diferentes. Quanto ao número de espécies,
9

a classe Chlorophyceae foi a mais importante, seguida por Bacillariophyceae,
Cyanophyceae e Euglenophyceae. Por outro lado, o estudo apontou para
Bacillariophyceae como a classe mais abundante para a Lagoa Mirim, enquanto
Chlorophyceae apresentou a maior riqueza de espécies. As diatomáceas predominaram
na primavera, enquanto as cianobactérias foram mais abundantes no verão e outono
(Flôres, Moreira-Filho & Ludwig, 1999a; Flôres, Moreira-Filho & Ludwig, 1999b;
Ludwig et al., 2004).
Comunidades fitoplanctônicas como a da Lagoa Mirim sofrem variações dentro
de ciclos anuais, pois mudanças sazonais em parâmetros como a velocidade do vento,
precipitação, insolação e nebulosidade podem modificar fatores físicos, químicos e
biológicos da água (Figueredo & Giani, 2001). Por sua vez, diferentes espécies de
fitoplâncton reagem de formas diferentes a estas variações na água, e desta forma a
comunidade fitoplanctônica sofre flutuações qualitativas ou quantitativas, conforme
estas variações sazonais (Reynolds, 2007).
Por outro lado, ambientes estáveis podem favorecer algumas espécies, que se
tornaram mais abundantes ou até mesmo dominantes em determinadas condições
ambientais. Sem a ocorrência de perturbação, as espécies dominantes/abundantes
persistem, diminuindo a riqueza de espécies devido à exclusão competitiva (Connell,
1978). Sommer et al. (1993) consideram que para a estabilidade na comunidade
fitoplanctônica ser identificada, ela deve seguir três critérios: (1) no máximo três
espécies devem contribuir com pelo menos 80% do total de biomassa; (2) a dominância
destas espécies deve durar ao menos duas semanas; e (3) não deve haver variação
significativa na biomassa total durante este período.
Nos últimos anos, diversos estudos têm defendido classificações fitoplanctônicas
que considerem não só características estruturais, mas também características
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funcionais, caracterizadas por diferentes estratégias de sobrevivência, sensibilidade e
tolerância. Esta classificação é sensível a variações ambientais, principalmente a
eutrofização, mas também a flutuações sazonais mais curtas como estratificação e
disponibilidade de nutrientes. (Reynolds et al., 2002; Padisák et al., 2006; Salmaso &
Padisák, 2007; Padisák, Crossetti & Naselli-Flores, 2009).
Segundo esta classificação morfo-funcional, todos os organismos flagelados são
separados em quatro grupos a partir de seu potencial mixotrofico ou autotrófico e em
sua característica estrutural: (1) os flagelados mixotróficos coloniais (FMC), que inclui
organismos da classe Chrysophyceae; (2) flagelados mixotróficos unicelulares (FMU),
que

inclui

Euglenophyceae,

Raphidophyceae;

(3)

Dinophyceae,

flagelados

Cryptophyceae,

autotróficos

unicelulares

Chrysophyceae
(FAU),

e

incluindo

Prasinophyceae e algumas Chlorophyceae; e (4) flagelados autotróficos coloniais
(FAC), que inclui algumas Chlorophyceae (Salmaso & Pádisak, 2007; Andrade, 2009).
As Cyanophyceae e Bacillariophyceae são dividas em dois grupos cada uma,
ambos baseados em caracteristicas estruturais. A primeira é dividida em cianobacterias
filamentosas (CYF) e coloniais (CYC), e as diatomáceas são classificadas em
diatomaceas cêntricas (DIC) e penadas (DIP). As Zygnematophyceae, Xanthophyceae e
as demais Chlorophyceae são divididas em três grupos distintos: (1) cocóides verdes e
outras unicelulares (CVU); (2) coloniais/cenobiais verdes e outras coloniais (CVC); e
(3) verdes e outras filamentosas (VFI) (Salmaso & Pádisak, 2007; Andrade, 2009).
Apesar de já terem sido publicados trabalhos acerca das relações entre fatores
ambientais e comunidades fitoplanctônicas da Lagoa Mirim, nenhum deles relaciona
estas comunidades com a concentração de carboidratos encontrados no local, até
porque, a maioria dos estudos com carboidratos é feita em cultivos e com microalgas
isoladas (Dellamano-Oliveira, Colombo-Corbi & Vieira, 2007). Sendo assim, este
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trabalho tem o objetivo de contribuir com o preenchimento desta lacuna, caracterizando
os carboidratos da Lagoa Mirim e relacionando-os com as espécies fitoplanctônicas
dominantes e com parâmetros físicos e químicos da água, bem como meterológicos.
As variações e relações identificadas neste trabalho contribuirão para entender a
influência da composição de carboidratos nas associações, específicas ou não, entre
algas e organismos heterotróficos vinculadas aos carboidratos excretados pelo
fitoplâncton. Essas relações têm importante significado na produtividade do sistema,
cuja análise detalhada pode contribuir com informações relevantes para o entendimento
do processo de excreção de carboidratos e do funcionamento da Lagoa Mirim.

2) OBJETIVO
O objetivo geral deste trabalho é analisar as relações entre os carboidratos
dissolvidos, as comunidades fito e bacterioplanctônicas e as características da água em
um ponto amostral da Lagoa durante um ano de estudo. Os objetivos específicos são (1)
identificar as espécies fitoplanctônicas dominantes, (2) determinar as variações
temporais dos parâmetros físicos e químicos da água e (3) caracterizar
quantitativamente e qualitativamente os carboidratos dissolvidos na água.
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Abstract:
1 - Phytoplankton release of carbohydrate enhances microbial diversity, promoting
associations between algae and heterotrophic organisms.
2 - This work aimed to characterize the dissolved carbohydrates from a sample point in
Merin Lagoon (RS, Brazil), besides to find their relationships with environmental
parameters and phyto/bacterioplankton communities during one year.
3 - We identified 134 phytoplanktonic taxa, owned by 9 Classes, and Chlorophyceae
showed the highest richness, although Baccilariophyceae and Cyanophyceae showed the
highest densities.
4 - These classes are essentially represented by centric diatoms (Aulacoseira cf.
muzzanensis)

and

filamentous

cyanobacteria

(Planktolyngbya

limnetica

and

Planktolyngbia cf. contorta).
5 - The highest phytoplanktonic density was found among December and March, while
September was the lowest one.
6 - Carbohydrate concentration was correspondent to phytoplanktonic density, except in
the warmer months (December and January), when bacterial density was increased.
7 - Only extracellular polysaccharides (EPS) were found, whose main components were
glucose (31,65%), mannose/xylose (20,6%), ribose (13,87%), arabinose (8,9%) and
galacturônic acid (8,12%).
8 - Phytoplanktonic density was related mainly to temperature, conductivity, phosphate,
insolation and bacterial density, reinforcing the associating between these communities.
9 - Our results corroborate key role of carbohydrates in the phyto/bacterioplankton
association.
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3.1) Introdução:
Os carboidratos compõem uma importante fração da biomassa produzida pelo
fitoplâncton (Urbani et al., 2005), tanto no carbono orgânico particulado (COP) quanto
no dissolvido (COD) (Biersmith & Benner, 1998). A excreção destes compostos
incrementa a diversidade microbiana em sistemas aquáticos, principalmente pela
associação entre algas e outros organismos heterotróficos. Estas associações
frequentemente têm os polissacarídeos extracelulares (EPS) como compostos chave,
servindo como substrato para bactérias heterotróficas (Freire-Nordi & Vieira, 1998;
Giroldo & Vieira, 2005; Giroldo, Vieira & Paulsen, 2005a; Giroldo, Ortolano & Vieira,
2007). Além disso, diversas funções ecológicas têm sido atribuídas aos EPS, como
regulação da flutuação; prevenção da predação pelo zooplâncton; retirada rápida de
metais traços, diminuindo a toxicidade destes para as algas; e captura e reserva de
nutrientes (Reynolds, 2007).
No entanto, a produção de EPS depende da espécie de microalga, estágio de
crescimento em que se encontra e de condições ambientais (Urbani et al. 2005). Desta
forma o carbono orgânico dissolvido (COD) de um ambiente aquático varia
quantitativamente e qualitativamente dependendo principalmente das espécies
abundantes e/ou dominantes (Dellamano-Oliveira Colombo-Corbi & Vieira, 2007). Da
mesma forma os fatores físico-químicos podem influenciar nestas variações, visto que
interferem diretamente na fotossíntese e na distribuição sazonal da comunidade
fitoplanctônica (Myklestad, 1995; Myklestad & Børsheim, 2007).
Embora já tenham sido publicados muitos trabalhos acerca das variações sazonais
das comunidades fitoplanctônicas (Flore, Moreira-Filho & Ludwig, 1999a; Flore,
Moreira-Filho & Ludwig, 1999b; Pérez, Bonilla & Martínez, 1999; Gonzalez & Pérez,
2002; Ludwig et al., 2004; Pérez & Odebrecht, 2005) ou mesmo enfocando a produção
15

de carboidratos por espécies isoladas (Vieira & Myklestad, 1986; Gremm & Kaplan,
1997; Huang et al., 1998; Giroldo & Vieira, 2002; Giroldo, Vieira & Paulsen, 2003,
2005a, 2005b; Giroldo & Vieira, 2005), estudos que relacionam a produção de
carboidratos com a dinâmica das populações fitoplanctônicas e microbianas são bastante
raros. Estudos com este objetivo possibilitam a compreensão de qual a contribuição da
comunidade fitoplanctônica e microbiana para a concentração dos diferentes
carboidratos dissolvidos em corpos d’água (Dellamano-Oliveira et al. 2007).
Sendo assim, este trabalho tem o objetivo de contribuir com o preenchimento
desta lacuna, caracterizando os carboidratos da Lagoa Mirim (Rio Grande – RS –
Brasil) e relacionando-os com variáveis ambientais, comunidade fitoplanctônica e
microbiana. As variações e relações identificadas neste trabalho servirão de base para
estudos futuros, visando verificar a influência da composição de carboidratos nas
associações, específicas ou não, entre algas e organismos heterotróficos vinculadas aos
carboidratos excretados pelo fitoplâncton. Essas relações têm importante significado na
produtividade do sistema, cuja análise detalhada pode contribuir com informações
relevantes para o entendimento do processo de excreção de carboidratos e do
funcionamento da Lagoa Mirim.

3.2) Material e Métodos
3.2.1) Área de Estudo:
A Lagoa Mirim (Figura 1), com área de 3.748 km2 e profundidade máxima de 7
m, se encontra parcialmente dentro da Estação Ecológica do Taim (Vieira & Rangel,
1988) juntamente com outras lagoas e áreas alagadas. O clima da região é subtropical
úmido (Fragoso et al., 2008) e o nível d’água é bastante variável dependendo muito da
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direção e intensidade dos ventos, produzindo alagamento nas planícies aluviais de
inundação.
A margem da Lagoa Mirim é coberta por dois tipos de formações vegetais. Sua
margem leste é coberta por campos inundáveis e banhados, que são inundados
principalmente durante o inverno, com o aumento da Intensidade das chuvas, o que
favorece a explosão florística de espécies aquáticas e sub-aquáticas (Eichhornia
crassipes, Sauvinia auriculata, Azolla filiculoides, Utricularia platensis). Nos banhados
também há a ocorrência de formações arbóreas mistas, como corticeiras, jerivás,
ciperáceas altas, banana-do-mato, cactáceas, vegetais de troncos retorcidos, orquídeas,
bromeliáceas e jucáceas. Já a margem oeste é coberta por capões nativos, palustres ou
não, com utriculárias insetívoras, gramíneas e ciperáceas (Vieira & Rangel, 1988).
A lagoa é considerada menos eutrofizada que a Laguna Lagoa dos Patos (Yunes et
al. 1996; Pérez e Odebrecht, 2005), com a qual esta conectada através do canal São
Gonçalo, e que é classificada como mesotrófica para eutrófica (Torgan, Pillar &
Niencheski, 2004). Apesar de estar ligada a uma laguna, a salinização não ocorre desde
1977, data em que foi construída uma eclusa no Canal São Gonçalo (Vieira & Rangel,
1988).
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Figura 1. Localização do ponto amostral na Lagoa Mirim – RS - Brasil. Adaptado do
Google Mapas. ● Ponto Amostral (3252’44”S e 5246’04”W).
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3.2.2) Coleta e análises de campo:
As coletas foram feitas mensalmente de setembro de 2009 até agosto de 2010 a
aproximadamente 1.000 metros da margem (3252’44”S e 5246’04”W), com a
utilização de um barco. O ponto de coleta foi escolhido devido à disponibilidade dos
pescadores locais em auxiliar nas coletas, bem como por uma análise da diversidade
fitoplanctônica feita previamente em diversos pontos da Lagoa. No mês de fevereiro de
2010 não houve coleta pela falta de embarcação adequada. Foram analisados fatores
físicos e químicos do ambiente e coletadas quatro amostras, como descrito abaixo:
Foram realizados dois arrastos horizontais com rede de plâncton de 20 μm. No
primeiro arrasto (amostra 1) 100 mL foram armazenados in natura em um frasco âmbar
estéril para a observação de material vivo. No segundo (amostra 2), 100 mL foram
imediatamente fixados com formol a 4% para análise qualitativa do fitoplâncton. Além
dos arrastos, foram ainda coletadas duas amostras integrais de 500 mL da sub-superfície
(30 cm), utilizando frascos de PVC. A primeira (amostra 3) foi fixada imediatamente
com lugol a 0,5% para a análise quantitativa de fitoplâncton (Lourenço 2006) e bactéria.
A segunda (amostra 4), foi mantida in natura para as análises em laboratório do teor de
clorofila-a, nutrientes e carboidratos dissolvidos.
No momento da coleta foram ainda tomadas as seguintes medidas: temperatura
(precisão de ±0,01 ºC), potencial hidrogeniônico (precisão de pH ±0,01) e
condutividade (precisão de ±1 MHOS), com uma sonda portátil Combo Hanna –
HI98130; profundidade e transparência, com auxílio do disco de Secchi. Além disso,
foram obtidos, junto ao Instituto Nacional de Metereologia (INMET) informações como
velocidade média do vento (m/s), precipitação total (mm), insolação total (horas), que
expressa o número de horas de brilho de sol no mês, e nebulosidade média, expressa em

19

décimos de céu coberto em um determinado instante, para o Município de Santa Vitória
do Palmar, próximo ao ponto de coleta.

3.2.3) Análises em laboratório
3.2.3.1) Fitoplâncton
A análise qualitativa consistiu na observação da Amostra 2 utilizando um
microscópio vertical Olympus CX21 em aumentos variando de 100 a 1000 vezes. A
identificação foi realizada sempre que possível até o nível genérico e, no caso das
espécies abundantes e dominantes, até o nível específico, utilizando principalmente as
chaves de identificação elaboradas por Barber & Haworth, (1981), Round, Crawford &
Mann (1990), Wehr & Sheath (2002) e Bicudo & Menezes (2006) para gênero e
bibliografias mais específicas para as espécies dominantes (Komárek, 1974; Prescott,
Croasdale & Vinyard, 1975; Parra & González, 1978; ; Parra et al., 1982; Prescott,
Bicudo & Vinyard, 1982; Croasdale, Bicudo & Prescott, 1983; Komárek, 1983;
Komárek & Fott, 1983; Parra, Gonzalez & Dellarossa, 1983; Sat’Anna, 1984; ;
Croasdale & Flint, 1994; Cox, 1996; Komárek & Anagnostidis, 1998; Flore, MoreiraFilho & Ludwig, 1999a; Flore, Moreira-Filho & Ludwig, 1999b; González & Perez,
2002; Ludwig et al., 2004; Komárek & Anagnostidis, 2005; Sophia, Dias & Araújo,
2005; Komárek & Zapomelová, 2007). Foi utilizada a microscopia eletrônica de
varredura (MEV Jeol JSM 6060) com distância de trabalho 11 mm e kV 20 da
Universidade Federal do Rio Grande (UFRGS) para auxiliar na identificação de
algumas diatomáceas (Anexo 1).
Na análise quantitativa, feita com a Amostra 3 pelo método de Whipple (Whipple,
Fair & Whipple, 1927) em câmara de contagem de Sedgwick-Rafter com capacidade de
1 mL, indivíduos foram contados ao longo de toda lâmina (APHA, 1995) em
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microscópio vertical Olympus CX21, em um aumento de até 200 vezes. Foram
considerados como indivíduos as células, colônias, filamentos ou cenóbios contados.
Foram considerados dominantes os táxons cujas densidades superaram 50% da
densidade total da amostra e táxons abundantes aqueles cujas densidades superaram a
densidade média de cada amostra (Lobo & Leighton, 1986).
Todos os táxons encontrados foram organizados segundo duas classificações. A
primeira, conhecida como filogenética (Hoek, Mann & Jahns, 1995), que utiliza
caracteres taxonômicos para a classificação, e foi utilizada para elaborar uma tabela que
inclui além dos táxons encontrados, calculos de frequência de ocorrência (%) e
frequência de eventos de abundância (%). A segunda classificação, modificada de
Salmaso e Pádisak (2007) por Andrade (2009), considera aspectos morfológicos e
também a potencial mixotrofia ou autotrofia, e foi utilizada apenas para os dados
quantitativos.
3.2.3.2) Contagem de Bactérias
Na amostra preservada com lugol, foi adicionado tiossulfato de sódio, e
posteriormente filtrada em filtro de fibra de membrana escurecidas Nucleopore (0,2mm)
e coradas com fluorocromo Laranja de Acridina (Hobbie et al., 1977). As bactérias
foram contadas em trinta campos escolhidos aleatoriamente utilizando microscopia de
epifluorescência (microscópio Zeiss Axioplan com filtro azul 487709 –BP 450 – 490;
FT 510; LT 520) do Laboraório de Fitoplâncton do Instituto de Oceanologia da FURG.
3.2.3.3) Clorofila-a, carboidratos e nutrientes dissolvidos
A amostra 4 foi filtrada em filtros de fibra de vidro GF/3 (Whatmann) com 0,45
µm. O filtrado foi congelado para as análises de nutrientes e carboidratos, enquanto o
filtro foi utilizado para a análise da clorofila-a, utilizando metanol na extração
(Mackinney, 1941).
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Os carboidratos e nutrientes dissolvidos na Lagoa Mirim foram avaliados
qualitativa e quantitativamente por cromatografia iônica de alta performance com
detecção por amperometria pulsada, para carboidratos dissolvidos, e condutividade, para
nutrientes nas amostras filtradas.
Os carboidratos dissolvidos foram analisados em duas frações: carboidratos livres
(CL), que incluem monossacarídeos e dissacarídeos livres, e carboidratos poliméricos
(CP), que incluem oligo e polissacarídeos dissolvidos. Para a análise dos CLs, uma
alíquota de 0,10 mL foi injetada diretamente no cromatógrafo, enquanto os CPs foram
hidrolizados com 35 l de HCl 8M para cada 1 mL de amostra (concentração final de
HCl 0,64 M), a 100 C por 12 horas (Gremn e Kaplan, 1997) antes da análise.
Os nutrientes dissolvidos na Lagoa Mirim foram analisados em alíquotas filtradas
de 0,10 mL e injetadas diretamente no cromatógrafo para a análise dos ânions
dissolvidos (brometo, cloreto, nitrato, fosfato e sulfato).
Foi utilizado um cromatógrafo iônico Dionex, modelo ICS3000, equipado com
uma bomba “single gradient degas” e um detector ED-50 por amperometria pulsada e
condutividade. Para a análise de carboidratos foi utilizado NaOH 18 mM como eluente
para separação dos monossacarídeos, Acetato de Sódio 500 mM para eluição dos ácidos
urônicos em gradiente e NaOH 200 mM para a recuperação da coluna em um fluxo de
0,25 mL/min (Wicks et al., 1991). A coluna utilizada para a análise de carboidratos foi a
CarboPac PA-1 (2 x 250 mm) com a correspondente coluna guarda (2 x 50 mm), cujas
características são específicas para uma melhor separação de monossacarídeos, embora
a detecção de dissacarídeos sem hidrólise seja também possível. Para a análise de ânions
foi utilizada a coluna IonPac AS22 (2 x 250 mm) com a correspondente coluna guarda
(2 x 50 mm) e como eluentes foram utilizados carbonato de sódio 4,5 mM e bicarbonato
de sódio 1,4 mM em um fluxo de 0,25 mL/min (Groussac, Ortiz & François, 2000;
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Huang, Mou & Riviello, 2000). As amostras foram analisadas em triplicata e
quantificadas por meio de curvas de calibrações com 8 concentrações próximas às
observadas nas mesmas.
3.2.3.4) Análises estatísticas
Para a comunidade fitoplanctônica foram calculados os índices de riqueza de
táxons – S (número total de táxons), o índice de dominância de Simpson – D (%) e o
índice de equitabilidade calculados com o pacote estatístico Past (Hammer, Harper &
Ryan, 2001).
Foi realizada uma análise de componentes principais (ACP) utilizando o software
PAST,

utilizando

as

variáveis

ambientais,

densidade

fitoplanctônica

e

bacterioplanctônica e carboidratos totais. Por serem variáveis de diferentes escalas de
mensuração, todos os dados foram transformados em Escore Z antes análise
multivariada (Bini, 2007).
3.3) Resultados
Os fatores físico-químicos da Lagoa Mirim estão na representados nas Figuras 2 e
3. Conforme apresentado na Figura 2, a transparência da água variou entre 20 e 55 cm
(média de 30,69 ± 10,73 cm), com maior transparência entre abril e setembro. A
condutividade, temperatura e pH tiveram maiores valores nos meses iniciais do estudo
(entre outubro e março), variando de 90 a 130 MHOS (média de 111,1±
MHOS), 15,2 a 25,4°C (média de 19,5 ± 3,89°C) e 7,24 a 8,28 (média de 7,8 ±
0,32), respectivamente. A profundidade variou entre 1,5 e 4,5 m (média de 3,1 ± 1,1 m),
e dois períodos se caracterizaram pelo baixo nível da água, de janeiro a março e de
junho a julho. A precipitação total e a nebulosidade média variaram de 42,6 a 160,2 mm
(média de 108,7 ± 43,31 mm) e 4 a 7 décimos (média de 5 ± 1 décimos),
respectivamente. A insolação total foi maior entre dezembro e abril, e variou entre 120 a
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269 horas (média de 182,4 ± 47,82 h). A velocidade do vento variou entre 2,8 e 5,1 m/s
(média de 4 ± 0,68 m/s).
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Figura 2. Velocidade média do vento (A), precipitação total (B), insolação total (C),
nebulosidade média (D), temperatura (E), transparência da água (F), profundidade (G),
condutividade (H) e pH (I) em um ponto amostral da Lagoa Mirim - RS – Brasil,
durante uma ano de estudo entre 2009 e 2010.
Na Figura 3 são apresentadas as concentrações de ânions dissolvidos. O nitrato
(Figura 3-A) variou de 0,0016 a 0,091 mg.L-1 (média de 0,034 ± 0,03 mg.L-1), o fosfato
(Figura 3-B) entre 0,0003 a 0,017 mg.L-1 (média de 0,009 ± 0,006 mg.L-1). Os ânions
totais (cloreto, brometo, nitrato, fosfato e sulfato) variaram de 11,44 a 24,92 mg.L-1
(média de 18,09 ± 4,18 mg.L-1), apresentando os valores mais baixos nos meses de
dezembro e julho (Figura 3-C).
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Figura 3. Concentração de ânions nitrato (A), fosfato (B) e totais (C) em um ponto
amostral da Lagoa Mirim - RS – Brasil durante um ano de estudo entre 2009 e 2010.

Foram identificados 134 táxons divididos em 9 classes diferentes (Tabela 1),
sendo Chlorophyceae (36%), Bacillariophyceae (30%), Cyanophyceae (16%),
Zygnematophyceae (14%), Euglenophyceae (2%), Xanthophycea (2%), Chrysophyceae
(<1%) e Dinophyceae (<1%) as classes em ordem decrescente de número de táxons
identificados. Dezenove táxons apareceram em todos os meses, seis (Oscillatoria sp.,
Pseudanabaena cf. limnetica, Cyclotella sp., Staurosira longirrostris, Closterium
aciculare e Closterium cf. kuetzingii) foram abundantes em pelo menos um mês e três
(Planktolyngbya cf. contorta, P. limnetica e Aulacoseira muzzanensis) foram
abundantes em todos os meses (Tabela 1).
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Tabela 1. Lista de táxons fitoplanctônicos com a sua respectiva frequência de ocorrência - % - (A)
e frequência de eventos de abundância - % - (B) identificados em um ponto amostral da Lagoa
Mirim - RS – Brasil durante um ano de estudo entre 2009 e 2010. FMC: flagelados mixotróficos
coloniais; FMU: flagelados mixotróficos unicelulares; FAU: flagelados autotróficos unicelulares;
FAC: flagelados autotróficos coloniais; CYF: cianobactérias filamentosas; CYC: cianobactérias
coloniais; DIC: diatomáceas cêntricas; DIP: diatomáceas penadas; CVU: coloniais verdes e outras
unicelulares; CVC: colôniais/cenobiais verdes e outras coloniais; VFI: verdes e outras filamentosas.
Táxons
CYANOPHYTA
CHROOCOCCALES
CYC - Aphanocapsa delicatissima W. et G. S. West 1912
CYC - Asterocapsa sp.
CYC - Chroococcus cf. dispersus (keissler) Lemmermann 1904
CYC - Chroococcus cf. turgidus (Kützing) Nägeli 1849
CYC - Gloeothece sp.
CYC - Microcystis viridis (A. Braun in Rabenhorst) Lemmermann 1903
OSCILLATORIALES
CYF - Homeothrix sp.
CYF - Limnothrix sp.
CYF - Oscillatoria sp.
CYF - Phormidium sp.
CYF - Planktolyngbya cf. contorta (Lemmermann) Anagnostidis & Komárek 1988
CYF - Planktolyngbya limnetica (Lemmermann) J.Komárková-Legnerová & G.Cronberg 1992
CYF - Pseudanabaena cf. limnetica (Lemmermann) Komárek 1974
NOSTOCALES
CYF - Cylindrospermopsis sp.
CYF - Cylindrospermum sp.
CYF - Dolichospermum sp. (Ralfs ex Bornet et Flahault) comb. Nova 1888
CYF - Dolichospermum spiroides (Klebahn) comb. Nova 1895
HETEROKONTOPHYTA
CHRYSOPHYCEAE
FMC - Dinobryon sp.
FMC - Rhipidodendron sp.
XANTOPHYCEAE
CVU - Pseudostaurastrum hastatum (Reinsch) Chodat 1921
BACILLARIOPHYCEAE
CENTRALES
DIC - Actinocyclus cf. senarius Ehrenberg 1838

A

B

100
9
18
100
9
46

0
0
0
0
0
0

9
9
9
9
100
100
100

0
0
9
0
100
100
36

27
9
55
91

0
0
0
0

27
9

0
0

91

0

18

0
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DIC - Actinoptychus sp.
DIC - Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen 1979
DIC - Aulacoseira cf. distans (Ehrenberg) Simonsen 1979
DIC - Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen 1979
DIC - Aulacoseira granulata var. angustissima (O.F.Müller) Simonsen 1979
DIC - Aulacoseira cf. muzzanensis (Meister) Krammer 1991
DIC - Aulacoseira sp.
DIC - Cyclotella meneghiniana Kützing 1844
DIC - Cyclotella sp.
DIC - Pleurosira sp.
DIC - Terpsinoe sp.
DIC - Thalassiosira sp.
DIC - Triceratium sp.
DIC - Trigonium sp.
DIC - Urosolenia eriensis (H.L.Smith) Round & R.M.Crawford in Round, Crawford & Mann 1990
PENNALES
DIP - Amphora sp.
DIP - Diadesmis sp.
DIP - Diploneis sp.
DIP - Encyonopsis aequalis (W.Smith) Krammer 1997
DIP - Encyonema sp.
DIP - Eunotia sp.
DIP - Eunotia bilunaris (Ehrenberg) Schaarschmidt 1880
DIP - Fragillaria sp.
DIP - Fragillaria sp. 2
DIP - Fragillaria sp. 3
DIP - Fragillaria sp. 4
DIP - Gomphonema sp.
DIP - Gyrosigma sp.
DIP - Hantzschia sp.
DIP - Navicula sp.
DIP - Nitzschia sp.
DIP - Nitzschia reversa W.Smith 1853
DIP - Pinnularia sp.
DIP - Placoneis sp.
DIP - Planothidium sp.
DIP - Rhopalodia brebissonii Krammer 1987
DIP - Rhopalodia gibba (Ehrenberg) Otto Müller 1895
DIP - Rhopalodia sp.
DIP - Saturosira construens
DIP - Staurosira construens var. venter
DIP - Staurosira longirrostris
DIP - Surirella sp.
DIP - Synedra sp.
DIP - Tabullaria sp.

18
18
9
18
100
100
91
46
100
9
9
36
9
9
100

0
0
0
0
0
100
0
0
9
0
0
0
0
0
0

18
46
9
9
36
27
36
27
55
18
9
36
9
9
82
18
9
55
27
9
9
46
36
36
9
100
91
18
27
27

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
0
0
0

DINOPHYTA
DINOPHYCEAE
GYMNODINIALES
FMU - Gymnodinium sp.
PERIDINIALES
FMU - Peridinium sp.
FMU - Peridinium willei
EUGLENOPHYTA
EUGLENOPHYCEAE
EUGLENALES
FMU - Euglena sp.
FMU - Euglena acus (O.F.Müller) Ehrenberg 1830
FMU - Lepocinclis sp.
FMU - Phacus sp.
FMU - Strombomonas sp.
FMU - Trachelomonas sp.
CHLOROPHYTA
CHLOROPHYCEAE
VOLVOCALES
FAC - Eudorina elegans Ehrenberg 1832
FAC - Pandorina sp.
FAC - Volvox sp.
CHLOROCOCCALES
CVC - Actinastrum sp.
CVC - Actinochloris sp.
CVC - Ankistrodesmus fusiformis Corda sensu Kors. 1953 forma
CVC - Botryococcus sp.
CVC - Chlorococcum sp.
CVU - Closteriopsis sp.
CVC - Coccomyxa sp.
CVC - Coelastrum astroideum De Not. 1867
CVC - Coelastrum reticulatum (Dang.) Senn var. reticulatum 1899
CVC - Coelastrum sphaericum NÄG 1849
CVC - Crucigeniella sp.
CVC - Desmodesmus cf. quadricauda (Turpin) Hegewald 1835
CVC - Dictyosphaerium elongatum HIND. 1977
CVC - Eutetramorus fotti (HIND.) KOM. 1979
CVC - Gloeocystis sp.
CVU - Golenkinia sp.
CVU - Juranyiella sp.
CVC - Kirchneriella obesa (W. West) Schmidle 1893
CVU - Lagerheimia sp.
CVC - Lobocystis fottiana A.Comas, M.C.Pérez, & Novello 2002
CVC - Nephrocytium schilleri (Kammerer) Comas González 1980

36

0

36
9

0
0

18
9
18
9
9
9

0
0
0
0
0
0

55
27
18

0
0
0

9
9
64
55
9
55
9
100
27
18
100
100
46
100
9
55
9
82
55
91
18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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CVC - Oocystis cf. parva W. et G. S. West 1898
CVC - Oocystis lacustris CHOD. 1897
CVC - Pediastrum cf. boryanum (Turpin) Meneghini 1977
CVC - Pediastrum duplex var. duplex Meyen 1829
CVC - Pediastrum duplex var. gracillimum West & G.S.West 1895
CVC - Pediastrum simplex var. biwaense Fukush. 1956
CVC - Pediastrum simplex var. simplex Meyen 1829
CVC - Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chod. 1882
CVU - Schroederia cf. setigera (SCHRÖD.) LEMM. 1898
CVC - Sorastrum sp.
CHAETOPHORALES
VFI - Uronema sp.
VFI - Binuclearia sp.
ZYGNEMATOPHYCEAE
ZYGNEMATALES
VFI - Desmidium swartzii C.A. Agardh ex. Ralfs 1848
VFI - Hyalotheca dissiliensis Bréb. Ex. Ralfs 1848
VFI - Mougeotia sp.
VFI - Sirogonium sp.
VFI - Sphaerozosma sp.
VFI - Spirogyra sp.
VFI - Spondylosium sp.
VFI - Zygnema sp.
DESMIDIALES
CVU - Closterium aciculare T. West 1860 var. aciculare f. aciculare
CVU - Closterium cf. kuetzingii Brébisson var. kuetzingii 1856
CVU - Closterium cf. parvulum Nägeli 1849
CVU - Closterium sp.
CVU - Cosmarium cf. margaritatum (P.Lundell) J.Roy & Bisset 1886
CVU - Cosmarium sp.
CVU - Docidium sp.
CVU - Euastrum sp.
CVU - Gonatozygon sp.
CVU - Staurastrum cf. longiradiatum var. longiradiatum f. longiradiatum West & West 1896
CVU - Staurastrum rotula Nordstedt (1869) 1870
CVU - Staurastrum sp.
CVU - Staurodesmus cuspidatus (Brébisson ex. Ralfs) Teiling 1967
CVU - Xanthidium antilopaeum (Bréb.) Kützing 1849 var. antilopaeum f. antilopaeum

100
55
36
100
91
91
100
27
91
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
9

0
0

9
18
64
9
18
55
9
27

0
0
0
0
0
0
0
0

100
91
73
9
64
9
36
46
18
100
18
9
9
9

9
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Os meses de janeiro e agosto apresentaram maior riqueza, com 75 e 70 espécies
respectivamente, enquanto os meses de junho (46), julho (42) e setembro (46) foram os
meses com menor riqueza (Figura 4-A). Houve pouca variação entre os táxons ao longo
29

do ano e as classes que mais colaboraram para a riqueza foram Bacillariophyceae,
Chlorophyceae, Cyanophycea e Zygnematophyceae (Figura 4-B).
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Figura 4. Riqueza absoluta (A) e relativa (B) em um ponto amostral da Lagoa Mirim RS – Brasil durante um ano de estudo entre 2009 e 2010. Zyg: Zygnematophyceae; Bac:
Bacillariophyceae; Cy: Cyanophyceae; Chl: Chlorophyceae; Eug: Euglenophyceae; e
Outras: Xanthophycea, Chrysophyceae e Dynophyceae.

O período entre dezembro e março foi o que apresentou a maior densidade de
indivíduos, com média de 1298,66 ind.mL -1, enquanto o mês de setembro foi o de
menor densidade, com 453 ind.mL-1 (Figuras 5-A, 6-A e 7-A). Bacillariophyceae e
Cyanophyceae foram as classes que mais colaboraram com a densidade fitoplanctônica
(Figura 5-B), no entanto, como mostram as Figuras 6-B e 7-B, a representatividade
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destas classes se deve principalmente às diatomáceas cêntricas (Aulacoseira
muzzanensis) e às cianobactérias filamentosas (P. limnetica e P. cf. contorta).
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Figura 5. Densidade das Classes fitoplanctônicas (A) e a sua respectiva abundância
relativa (B) em um ponto amostral da Lagoa Mirim - RS – Brasil durante um ano de
estudo entre 2009 e 2010. Bac: Bacillariophyceae; Chl: Chlorophyceae; Cy:
Cyanophyceae; Zyg: Zygnematophyceae; e Outros: Dynophyceae, Euglenophyceae e
Xanthophyceae.
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Figura 6. Densidade das espécies abundantes (A) e a sua respectiva abundância relativa
(B) em um ponto amostral da Lagoa Mirim - RS – Brasil durante um ano de estudo
entre 2009 e 2010. A. muzzanensis: Aulacoseira muzzanensis; P. contorta:
Planktolyngbya contorta; P. limnetica: Planktolyngbya limnetica; e Closterium:
Closterium kuetzingii e Closterium aciculare.
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Figura 7. Densidade dos grupos morfo-funcionais fitoplanctônicos (A) e a sua
respectiva abundância relativa (B) em um ponto amostral da Lagoa Mirim - RS – Brasil
durante um ano de estudo entre 2009 e 2010. Flagelados mixotróficos unicelulares
(FMU), flagelados autotróficos coloniais (FAC), cianobactérias filamentosas (CYF),
cianobactérias coloniais (CYC), diatomáceas centricas (DIC), diatomáceas penadas
(DIP), cocóides verdes e outras unicelulares (CVU) e coloniais/cenobiais verdes e
outras coloniais (CVC).

Segundo os índices de dominância e Simpson apresentados na Figura 8, os meses
que apresentaram espécies com maior dominância foram entre janeiro e abril, o que
também pode ser observado na Figura 6-B. Os meses de outubro, novembro e julho
apresentaram os maiores índices de equitabilidade.
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Figura 8. Índices de Dominância, Simpson e Equitabilidade para a comunidade
fitoplanctônica identificada em um ponto amostral da Lagoa Mirim - RS - Brasil
durante um ano de estudo entre 2009 e 2010.
A Figura 9 e Tabela 2 comparam os resultados densidade fitoplanctônica,
bacteriana e carboidratos totais. Exceto os meses de dezembro e janeiro, é percebido
que os carboidratos seguem uma tendência semelhante a observada pela densidade
fitoplanctônica, no entanto, apenas a densidade fitoplanctônica e bacteriana tiveram
correlação positiva entre si (p=0,008). O período entre dezembro e janeiro, em que os
carboidratos seguiram uma tendência diferente da densidade fitoplanctônica, coincidiu
com a maior densidade bacteriana ao longo de todo o estudo.
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Figura 9. Densidade fitoplanctônica, bacteriana e concentração de carboidratos
totais dissolvidos em um ponto amostral da Lagoa Mirim - RS – Brasil durante um ano
de estudo entre 2009 e 2010.

Tabela 2. Correlação (r) entre carboidratos totais, densidade fitoplânctônicae
densidade bacteriana de um ponto amostral da Lagoa Mirim - RS - Brasil 2009 e 2010

Total Carbohydrate
Phytoplankton Density
Bacterial Density

Total Carbohydrate
1
0,2957
0,18241

Phytoplankton Density

Bacterial Density

1
0,74861

1

Os carboidratos dissolvidos da Lagoa Mirim são todos polissacarídeos dissolvidos
(EPS), visto que não foram detectados carboidratos livres. Os EPS (Figura 10-A)
apresentaram três picos: novembro (0,8 mg.L -1); março e abril (1,55 e 0,85 mg.L -1,
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respectivamente) e setembro (0,71 mg.L -1). Os períodos entre dezembro e janeiro (0,32
e 0,25 mg.L-1, respectivamente) e julho e agosto (0,34 e 0,32 mg.L-1, respectivamente)
foram os que apresentaram menor concentração de carboidratos. Os principais
monossacarídeos componentes do EPS detectados ao longo do ano foram glucose
(31,65%), manose/xylose (20,6%), ribose (13,87%), arabinose (8,9%) e ác.
galacturônico (8,12%) (Figura 10-B). A frutose e o ácido glucurônico foram detectados
apenas no mês de março, e a ribose entre os meses de março e junho com concentração
próxima a 0,2 mg.L-1. Além destes, fucose, ramnose, N-acetil-glucosamina e galactose
também tiveram concentrações detectáveis (Figura 10).
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Figura 10. Concentração e composição dos polissacarídeos extracelulares (EPS) em
valores absolutos (A) e relativos (B) em um ponto amostral da Lagoa Mirim - RS –
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Brasil durante um ano de estudo entre 2009 e 2010. Nglu: N-acetil-glucosamina; Agal:
Ácido galacturônico; e Aglu: Ácido glucurônico.
Na ACP (Figura 11) os componentes 1 e 2 explicaram 32,3 e 17,3% da variação,
respectivamente. Ocorreram correlações positivas fortes de temperatura, fosfato,
condutividade, densidade bacteriana, insolação total e densidade fitoplanctônica com o
componente 1, associadas aos meses de novembro, dezembro e, principalmente, janeiro
e março. Nitrato e transparência tiveram as mais fortes associações negativas com o
componente 1, com o primeiro influenciando o mês de abril e a segunda os meses de
maio e setembro. O componente 2 foi explicado em seu lado positivo principalmente
pela nebulosidade, velocidade do vento, profundidade, pH e precipitação total. Os
ânions e carboidratos totais dissolvidos apresentaram correlações positivas fracas com
ambos os componentes, mas estiveram mais próximos do pH e da precipitação total.

Figura 11. Diagrama da análise de componentes principais – ACP para os fatores
físicos e químicos, metereológicos, densidade fitoplanctônica e bacteriana com a
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disposição dos meses de amostragem em um ponto amostral da Lagoa Mirim – RS –
Brasil entre 2009 e 2010.

3.4) Discussão
No ponto amostral estudado da Lagoa Mirim, os fatores que mais influenciaram o
nível da água na Lagoa foram a nebulosidade, a precipitação e a velocidade do vento,
explicando em parte também a concentração de carboidratos e ânions dissolvidos. Por
outro lado, a temperatura e insolação total se associaram com densidade fitoplanctônica
e bacteriana, de forma que quanto maior a temperatura e insolação, maior a densidade
fitoplanctônica. Este crescimento proporcionou uma maior disponibilidade de substrato
e matéria orgânica, possibilitando assim um maior crescimento do bacterioplâncton.
Outros estudos na Lagoa Mirim, entre 1998 e 1999, já haviam observado variação
semelhante de temperatura e condutividade, com valores altos principalmente no verão
(Sophia & Pérez, 2010; Pérez & Odebrecht, 2005)
Embora as variações temporais das diferentes classes da comunidade
fitoplanctônica não tenham sido intensas, também não é possível dizer que o sistema
encontra-se em um estado estável. Ao longo de praticamente todo ano sete espécies
corresponderam a 80% da população e ao menos entre janeiro e março houve uma
variação significativa na densidade total da comunidade. Além disso, para confirmar a
ocorrência de estados de estabilidade, a periodicidade da amostragem deve ser maior
que mensal ou estacional, devendo ser, preferencialmente semanal ou diária (Sommer et
al., 1993).
A classe fitoplanctônica de maior riqueza foi Chlorophyceae, enquanto a maior
densidade foi de Bacillariophyceae e Cyanophycea. Segundo Pérez & Odebrecht (2005)
dados muito semelhantes já foram observados em diversos ambientes na América do
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Sul que se encontram em latitudes semelhantes a deste trabalho, entre 29,5ºS e 33ºS.
Entre as espécies de maior densidade estão principalmente representantes de dois
grupos morfo-funcionais: Cianobactérias filamentosas (CYF) e diatomáceas cêntricas
(DIC). Os principais representantes destes grupos são P. limnetica e P. contorta, para
CYF, e A. muzzanensis, para DIC, cujas densidades altas dos gêneros já haviam sido
observadas na mesma lagoa por Pérez e Odebrecht (2005). A classificação por grupos
morfo-funcionais evidenciou que, apesar da grande densidade de cianobactérias e
diatomáceas, isto não se deve a presença de diatomáceas penadas e cianobactérias
coloniais. Zygnematophyceae e CVU também foram abundantes em alguns meses
(maio e setembro), e sua flutuação sazonal foi explicada principalmente por Closterium,
que inclui C. kuetzingii e C. aciculare.
Os principais tipos de monossacarídeos componentes dos EPS encontrados na
Lagoa Mirim (glucose: 31,6%, manose/xilose: 20,6%, ribose: 13,9%, arabinose: 8,9% e
ácido galacturônico: 8,1%) foram diferentes dos encontrados por Dellamano-Oliveira,
Colombo-Corbi & Vieira (2007) na represa de Barra Bonita (Brasil - SP), na qual
ramnose (20,3%), glucose (15,6%), galactose (14,3%), fucose (8,3%), arabinose
(13,9%) e manose/xilose (24,71%) foram os açúcares mais abundantes respectivamente.
Embora a represa de Barra Bonita também tenha apresentado abundância de
diatomáceas e cianobactérias, as espécies responsáveis por esta abundância são
diferentes da Lagoa Mirim, incluindo três espécies conhecidas como grandes produtoras
de polissacarídeos (Microcystis aeruginosa, Anabaena spiroides e Pseudanabaena
mucicola).
Além disso, a condição eutrófica da represa de Barra Bonita proporcionou
densidade fitoplanctônica e concentração de polissacarídeos superiores à Lagoa Mirim.
Enquanto na Lagoa Mirim a densidade total fitoplanctônica não passou de 1500 ind.mL39
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, na represa de Barra Bonita apenas as cianobactérias mantiveram a abundância acima

de 5000 ind.mL-1. Esta diferença na composição e densidade das espécies pode ter
colaborado não só para uma maior concentração de carboidratos em Barra Bonita
(média de 2,92 mg. L-1, contra 0,58 mg. L-1 na Lagoa Mirim), mas também para os tipos
de carboidratos encontrados. Por outro lado, o Reservatório Lobo, um ambiente
oligotrófico localizado no Estado de São Paulo (22º10’S; 47º54’W), apresentou
concentração de carboidratos semelhante à Lagoa Mirim e comunidade fitoplanctônica
representada principalmente por Chlorophyceae e Bacillariophyceae (Striquer-Soares &
Chevolot, 1996). Estes resultados confirmam que o estado trófico influencia a densidade
fitoplanctônica e a concentração de carboidratos dissolvidos no plâncton.
A maior quantidade de EPS observada no mês de março esteve relacionada à alta
insolação e à diminuição na concentração dos nutrientes. A combinação de limitação de
nutrientes e saturação de luz pode produzir um excesso de carbono fotoassimilado,
promovendo o aumento da produção de carboidratos extracelulares (Fogg, 1983;
Myklestad, 1995). Além disso, a depleção nutricional observada entre janeiro e março
conduziu a população a uma estabilização do crescimento. Geralmente a produção de
polissacarídeos é maior na fase estacionária, pois a ausência de nutrientes diminui as
divisões celulares, enquanto a fotossíntese continua ativa, promovendo a liberação do
excesso de carbono na forma de polissacarídeos (Fogg, 1983; Giroldo & Vieira, 2005).
Esta estratégia protege o maquinário fotossintético do excesso de radiação e da fotooxidação (Fogg, 1983; Smith & Underwood, 2000) e, além disso, o crescimento
bacteriano utilizando os EPS como substrato pode colaborar para a manutenção dos
níveis de nutrientes essenciais através da mineralização destes compostos (Wood & Van
Valen, 1990, Borsheim et al., 2005).
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É possível associar a grande quantidade de glucose e manose/xylose na Lagoa
Mirim, com a significativa presença de cianobactérias e diatomáceas. Concentrações
altas de glucose já foram demonstradas em culturas de cianobactérias tais como Nostoc
(Huang et al., 1998), Raphidiopsis brookii (Yunes et al., 2009), Anabaena spiroides
(Colombo, Vieira & Moraes, 2004) e Microcystis aeruginosa (Raziuddin, Siegelman &
Tornabene, 1983). Na Lagoa Mirim, duas cianobactérias foram abundantes em todos os
meses: P. contorta e P. limetica. Segundo Hayakawa (2004), as diatomáceas também
têm importante papel na produção de glucose, e diversos trabalhos relatam a produção
de manose/xylose pelo mesmo táxon (Giroldo, Vieira & Paulsen, 2003; Giroldo &
Vieira, 2005; Dellamano-Oliveira, Colombo-Corbi & Vieira, 2007).
A ribose aparece no fim do verão, estação em que houve um significativo
aumento na densidade fitoplanctônica, estendendo-se até junho. Assim como a frutose,
que aparece no mesmo período em concentrações mais baixas, a ribose é oriunda de
material intracelular em decomposição (Cowie & Hedges, 1984; Wicks et al., 1990),
que posteriormente é consumido por populações bacterianas. Na Lagoa Mirim, as
concentrações de ribose e frutose surgem junto com os picos de densidade
fitoplanctônica e bacteriana, havendo portanto, mais biomassa para ser degradada e
mais organismos para fazer a decomposição.
Ao longo de quase todo ano é percebida uma tendência semelhante entre
densidade fitoplanctônica e carboidratos totais. No entanto, os meses de dezembro e
janeiro colaboraram para a baixa correlação entre os parâmetros, pois neles os
carboidratos totais apresentaram uma diminuição na concentração enquanto densidade
fitoplanctônica aumenta. Removendo estes dois meses a correlação dos carboidratos
com a densidade fitoplanctônica passa para r=0,70 (p=0,033). Este período entre
dezembro e janeiro coincide com a maior densidade bacteriana ao longo de todo ano, e
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colaborou para que o consumo de carboidratos fosse maior que a produção, o que
impediu o acúmulo destes na lagoa. O aumento da atividade heterotrófica bacteriana em
temperaturas altas já havia sido relatado por Iriberri et al. (1987).
Além disso, a velocidade de decomposição dos diferentes carboidratos também é
um fator importante. Estudos demonstram que glucose e man/xil, os principais EPS
encontrados na Lagoa Mirim, são degradadas rapidamente, o que diminui o tempo de
retenção destes no ambiente (Giroldo, Vieira & Paulsen, 2003; Giroldo, Vieira &
Paulsen, 2005b). Desta forma o crescimento bacteriano observado entre janeiro e março
deve ter ocorrido devido a rápida decomposição dos carboidratos da Lagoa Mirim.
Estes resultados corroboram a idéia de que a liberação de carboidratos dissolvidos
pode ter um importante papel na associação entre fitoplâncton e bactérias (Bell and
Mitchell, 1972; Bell and Sakshaug, 1980; Giroldo, Vieira & Paulsen, 2003; Giroldo,
Vieira & Paulsen, 2005a), o que também é evidenciado pela forte correlação positiva
entre densidade fitoplanctônica e bacteriana. Desta forma as concentrações de EPS da
Lagoa Mirim não poderiam ser explicadas apenas pelo que é liberado pela comunidade
fitoplanctônica, mas também pelo que é utilizado e produzido pela microbiota
(Dellamano-Oliveira, Colombo-Corbi & Vieira 2007).
Os resultados deste trabalho indicam que as concentrações de carboidratos na
Lagoa Mirim estão diretamente relacionadas com a dinâmica das comunidades
fitoplanctônica e bacteriana. Desta forma, a composição e a densidade da comunidade
fitoplanctônica, bem como suas respostas fisiológicas às variáveis ambientais, são
capazes de explicar as variações dos carboidratos em ambientes naturais. A comunidade
fitoplanctônica foi relacionada principalmente com a temperatura, condutividade,
fosfato e insolação e teve forte correlação positiva com a comunidade bacteriana. Isto
indica a associação entre estes dois grupos e estes resultados corroboram a idéia de que
42

os carboidratos dissolvidos liberados pelo fitoplâncton têm um papel chave na
associação entre fitoplâncton e bactérias.
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3.6) Anexos
3.6.1) Espécies registradas em MEV

Figura 11. Imagens em MEV: Aulacoseira granulata angustissima, vista conectival da
valva com espinho de separação (A) e detalhe das aréolas (B); Aulacoseira cf.
muzzanensis, vista conectival (C) e detalhe da marca do espinho de separação (D);
Staurosira longirrostris, vista conectival da cadeia (E), vista valvar (F) e detalhe dos
poros na região distal da valva (G); e Urosolenia, vista conectival da valva (H) e detalhe
das bandas (I).
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