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RESUMO 

ANDRADE, R. R. 2009. Variação temporal do fitoplâncton em um ponto amostral do 

Lago Guaíba, Rio Grande do Sul, Brasil. Este trabalho analisou a variação temporal do 

fitoplâncton e sua relação com variáveis ambientais em um ponto amostral do Lago Guaíba, 

nos períodos de julho/1996 a junho/2006 (longa duração) e de setembro/2007 a agosto/2008 

(ciclo anual). Na série de longa duração, clorofila-a e densidade total de indivíduos do 

fitoplâncton foram positivamente correlacionadas às temperatura do ar, da água, pH e 

transparência e negativamente correlacionada ao nível da água, profundidade, chuva e sólidos 

suspensos. Para o inverno, houve baixa densidade de indivíduos e predomínio de diatomáceas 

penadas e de cocóides verdes e outras unicelulares correlacionadas às baixas transparências e 

temperaturas. A primavera foi a estação mais chuvosa, com maior aporte de PT e N-orgânico e 

com águas menos frias. Houve aumento quantitativo de Bacillariophyceae e de Chlorophyceae 

(flagelados autotróficos unicelulares, cocóides verdes e outras unicelulares). O verão foi a 

estação menos chuvosa, de mais águas quentes e transparentes. O grupo mais representativo 

foi Cyanophyceae seguido de diatomáceas cêntricas e de Chlorophyceae (coloniais/cenobiais 

verdes e outras coloniais). No outono verificou-se significativo aumento da condutividade 

elétrica, associado ao declínio da comunidade fitoplanctônica de verão e ao predomínio de 

fitoflagelados oportunistas (mixotróficos unicelulares: Cryptophyceae, Euglenophyceae e 

outros). A comparação entre séries interanuais revelou a relação inversa entre valores 

acumulados de chuva com os valores de clorofila-a., com provável explicação associada às 

anomalias atribuídas ao fenômeno El Niño – Oscilação Sul – ENOS. O aumento da 

Cryptophyceae e Chrysophyceae ao longo dos anos foi associado ao aumento de nitrato, 

enquanto que a ocorrência mais expressiva de cianobactérias filamentosas (P. isothrix) em 

direção ao final da série foi associada a períodos mais secos e de águas mais transparentes, 

com maiores teores de PT. No ciclo anual confirmou-se que as forças que direcionaram a 

variação do fitoplâncton foram de natureza climática/meteorológica (temperaturas e chuvas) e 

hidrológica (nível da água e profundidade). Corroborou-se aumento de fósforo total e de 

nitrato, concomitante ao aumento de cianobactérias filamentosas e flagelados mixotróficos 

unicelulares e à diminuição de diatomáceas penadas, revelando a necessidade de mais 

investimentos de saneamento no tratamento de efluentes com remoção efetiva de nutrientes.  

A análise do ciclo anual revelou que a disponibilidade de fósforo total e nitrogênio amoniacal 

são importantes no desenvolvimento de cianobactérias filamentosas em períodos de menos 

chuvas, independente da estação do ano.  

Palavras-chaves: fitoplâncton, variação sazonal, variação internanual, clima subtropical, 

eutrofização. 
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ABSTRACT 

ANDRADE, R.R. (2009). Temporal changes of phytoplankton at one site on the Guaíba 

Lake, Rio Grande do Sul State, Brazil. This study aims to analyze the temporal changes of 

phytoplankton and its relationship with environmental variables at one site on the Guaíba Lake, 

from July-1996 to June-2006 (long term) and from September-2007 to August-2008 (annual 

cicle). On the long term series, chlorophyll-a and phytoplankton total density were positively 

correlated to air and water temperature, pH and transparence and negatively correlated to water 

level, depth, rainfall and suspended solids. In the winter, low individual density and pennated 

diatoms and green coccoid (and others unicell) predominance were observed, correlated to low 

transparence and temperatures. Spring was the high rainfall station, with high PT and organic N 

and with less cold waters. Also Bacillariophyceae and Chlorophyceae were increase (unicell 

autotrophic flagellates, green coccoids and other unicell). Summer had low rainfall, high 

temperature and more transparent waters. The most representative groups were Cyanophyceae, 

centric diatoms and Chlorophyceae (colonial/cenobial green algae and others colonies). In the 

autumm significant high electric conductivity was observed, correlated to summer 

phytoplankton decline and to opportunistic phytoflagellates predominance (unicell mixotrophic 

flagellates: Cryptophyceae, Euglenophyceae and others). The comparison among interannual 

series revealed the inverse relationship between cumulative values of rainfall with the values of 

chlorophyll-a., likely coupled to probable explanation for anomalies of rainfall attributed to El 

Niño - Southern Oscillation - ENSO. The increase in Cryptophyceae and Chrysophyceae over 

the years was associated with nitrate increase, while the more expressive occurrence of 

filamentous cyanobacteria (P. isothrix) toward the end of the series was associated with dry and 

more transparent water periods, with higher levels of PT. The annual cycle study confirmed the 

forces that directed the variation of phytoplankton and they were climate/ weather (temperature 

and rainfall) and hydrological (water level and depth) nature. It was confirmed the increase of 

total phosphorus and nitrate, concomitant to increase of filamentous cyanobacteria and unicell 

mixotrophic flagellates, to the pennated diatoms decrease, revealing the need for more 

investment in sanitation,  on the treatment of wastewater with effective removal of nutrients. 

The annual cycle analysis revealed the availability of total phosphorus and ammonia was 

important in the development of filamentous cyanobacteria during periods of less rainfall, 

regardless of the season. 

 

Key-words: phytoplankton, seasonal variability, interannual variability, subtropical climate, 

enrichment. 



 xii

Nº Página

 II-1 Localização geográfica da área de estudo. Em A - Brasil, B – detalhe do Estado do
Rio Grande do Sul – RS, C – detalhe do Lago Guaíba e D – detalhe com a
indicação do ponto de coleta (captação de água Menino Deus). Fonte: Google 
Earth .

14

 1.1 Perfis temporais das variáveis temperatura do ar - Tar, temperatura da água – Tag,
chuva acumulada – CH, nível da água – Hnm, disco de Secchi – Zs, profundidade –
Zmax, sólidos suspensos totais – SST e potencial hidrogeniônico – pH. Lago
Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. 

28

 1.2 Perfis temporais das variáveis condutividade elétrica - COND, oxigênio dissolvido
– OD, nitrogênio amoniacal – NH3, nitrato – NO3, nitrogênio orgânico – NORG,
fósforo total – PT e clorofila a – Cla. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006.

30

 1.3 Diagrama da análise de componentes principais – ACP para as variáveis ambientais.
Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. Significado dos códigos das variáveis
na Tabela 1.1.

32

 1.4 Contribuição relativa média das classes do fitoplâncton no número de táxons (%) -
A e na densidade (ind.mL-1) - B. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. 
Outros em A: Dinophyceae, Xanthophyceae, Raphidophyceae e Cryptophyceae.
Outros em B: Zygnematophyceae, Chrysophyceae, Xanthophyceae e
Raphidophyceae.

37

 1.5 Perfis temporais da riqueza de táxons – S, do índice de dominância de Simpson – D
e do índice de Shannon-Wiener – H’. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006.

38

 1.6 Perfis temporais da densidade (ind.mL-1) – A e da abundância relativa (%) - B das
principais classes do fitoplâncton. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. 
Outros: Zygnematophyceae, Chrysophyceae, Xanthophyceae e Raphidophyceae.

41

 1.7 Perfis temporais da densidade (ind.mL-1) – A e da abundância relativa (%) - B dos
principais grupos morfo-funcionais do fitoplâncton. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a
junho/2006, n = 118. Outros: flagelados mixotróficos coloniais, flagelados
autotróficos coloniais, verdes e outras filamentosas.

44

 1.8 Correlações do fitoplâncton total (ind.mL-1) e da clorofila-a (µg.L-1) – Cla com as
variáveis ambientais. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. Significado dos
códigos das variáveis na Tabela 1.1. Valores críticos: r  = ± 0,180 (α = 0,05).

47

 1.9 Diagrama da análise de componentes principais – ACP para variáveis ambientais
com disposição das classes e grupos morfo-funcionais do fitoplâncton. Lago
Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. Significado dos códigos nas Tabelas 1.1
(variáveis) e 1.6 (classes e grupos). 

50

Lista de Figuras

 



 xiii

2.1 Valores mínimos, médios e máximos da temperatura do ar – Tar, temperatura da
água – Tag e chuva acumulada – CH. Em A - caixas esquemáticas (boxplots ) para
estações do ano e em B - perfis mensais. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a
junho/2006. Linhas centrais das caixas - médias, limites da caixa – desvios-padrão,
limites das linhas - mínimos e máximos.

60

2.2 Valores mínimos, médios e máximos sazonais do nível da água – Hnm, disco de
Secchi – Zs e profundidade – Zmax. Em A - caixas esquemáticas (boxplots ) para
estações do ano e em B - perfis mensais. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a
junho/2006. Linhas centrais das caixas - médias, limites das caixas – desvios-
padrão, limites das linhas - mínimos e máximos.

61

2.3 Valores mínimos, médios e máximos sazonais dos sólidos suspensos totais – SST,
potencial hidrogeniônico – pH e condutividade elétrica – COND. Em A - caixas
esquemáticas (boxplots ) para estações do ano e em B - perfis mensais. Lago
Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. Linhas centrais das caixas - médias, limites
das caixas – desvios-padrão, limites das linhas - mínimos e máximos.

63

2.4 Valores mínimos, médios e máximos sazonais do oxigênio dissolvido – OD,
nitrogênio amoniacal – NH3 e nitrato – NO3. Em A - caixas esquemáticas
(boxplots ) para estações do ano e em B - perfis mensais. Lago Guaíba, RS,
julho/1996 a junho/2006. Linhas centrais das caixas - médias, limites das caixas –
desvios-padrão, limites das linhas - mínimos e máximos.

64

2.5 Valores mínimos, médios e máximos sazonais do nitrogênio orgânico – NORG,
fósforo total – PT e clorofila-a – Cla. Em A - caixas esquemáticas (boxplots ) para
estações do ano e em B - perfis mensais. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a
junho/2006. Linhas centrais das caixas - médias, limites das caixas – desvios-
padrão, limites das linhas - mínimos e máximos.

65

2.6 Diagrama da análise de componentes principais – ACP para as variáveis ambientais
e distribuição das unidades temporais mensais e estacionais. Lago Guaíba, RS,
julho/1996 a junho/2006. Significado dos códigos na Tabela 2.1.

67

2.7 Dendrograma da análise de agrupamento (“cluster analysis ”) para os valores
médios da densidade dos táxons nas unidades temporais mensais e estacionais.
Método de Ward , similaridade: distância euclidiana, coeficiente de correlação
cofenético (C.C.C.) = 0,904. 

76

2.8 Perfil médio mensal da densidade (ind.mL-1) e abundância relativa média
estacional (círculos) das principais classes do fitoplâncton. Lago Guaíba, RS,
julho/1996 a junho/2006. Outros: Zygnematophyceae, Chrysophyceae,
Xanthophyceae e Raphidophyceae.

78

2.9 Perfis médios mensais da densidade (ind.mL-1) e da abundância relativa média
estacional (círculos) dos principais grupos morfo-funcionais do fitoplâncton. Lago
Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. Outros: Flagelados mixotróficos e
autotróficos coloniais, verdes e outras filamentosas.

81

 



 xiv

2.10 Diagrama da análise de componentes principais – ACP para as variáveis ambientais
com a distribuição das unidades temporais mensais e estacionais, classe e grupos
morfo-funcionais do fitoplâncton. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006.
Significado dos códigos nas Tabelas 2.1 (variáveis) e 2.4 (classes e grupos).

84

3.1 Perfis interanuais dos valores mínimos, médios e máximos da temperatura do ar –
Tar, temperatura da água – Tag, chuva acumulada – CH, nível da água – Hnm,
disco de Secchi – Zs, profundidade máxima – Zmax, sólidos suspensos totais –
SST e potencial hidrogeniônico - pH. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006.

94

3.2 Perfis interanuais dos valores mínimos, médios e máximos da condutividade elétrica
– COND, oxigênio dissolvido – OD, nitrogênio amoniacal – NH3, nitrato – NO3 ,
nitrogênio orgânico – NORG, fósforo total – PT e clorofila-a – Cla. Lago Guaíba,
RS, julho/1996 a junho/2006.

96

3.3 Relação entre valores acumulados mensais de chuva - CH e clorofila-a - Cla para
os ciclos inter-anuais. Em A - perfil temporal dos escores padronizados (z ) em B -
diagrama de dispersão, reta de regressão (azul) e valores dos coeficientes de
determinação - R2 e de correlação de Pearson - r . Lago Guaíba, RS, julho/1996 a
junho/2006.

97

3.4 Diagrama da análise de componentes principais - ACP para as variáveis ambientais
e distribuição das unidades temporais interanuais, S1 e S2 . Lago Guaíba, RS,
julho/1996 a junho2006. Significado dos códigos na Tabela 3.1. 

99

3.5 Perfis médios interanuais da densidade (ind.mL-1) - A e da abundância relativa (%) -
B das principais classes do fitoplâncton. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a
junho/2006. Outros: Xanthophyceae, Chrysophyceae, Raphidophyceae e
Zygnematophyceae.

109

3.6 Perfis médios interanuais da densidade (ind.mL-1) - A e da abundância relativa (%) -
B dos principais grupos morfo-funcionais do fitoplâncton. Lago Guaíba, RS,
julho/1996 a junho/2006.

110

3.7 Diagrama da análise de componentes principais - ACP para as variáveis ambientais
com a disposição das unidades temporais interanuais, S1 e S2, classes e grupos
morfo-funcionais do fitoplâncton. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006.
Significado dos códigos nas Tabelas 3.1 (variáveis) e 3.4 (classes e grupos morfo-
funcionais).

112

4.1 Perfis mensais das variáveis temperatura do ar – Tar, temperatura da água – Tag,
chuva acumulada – CH, nível da água – Hnm, disco de Secchi – Zs e profundidade
– Zmax no ciclo anual, setembro/2007 a agosto/2008, e sua relação com os valores
mínimos (Mín.) e máximos (Máx.) da série de longa duração, julho/1996 a
junho/2006. Lago Guaíba, RS.

121

 



 xv

4.2 Perfis mensais das variáveis sólidos suspensos totais – SST, potencial
hidrogeniônico – pH, condutividade elétrica – COND, oxigênio dissolvido – OD,
nitrogênio amoniacal – NH3 e nitrato – NO3 no ciclo anual, setembro/2007 a
agosto/2008, e sua relação com os valores mínimos (Mín.) e máximos (Máx.) da
série de longa duração, julho/1996-junho/2006. Lago Guaíba, RS.

122

4.3 Perfis mensais das variáveis fósforo total – PT e clorofila-a - Cla no ciclo anual,
setembro/2007 a agosto/2008, e sua relação com os valores mínimos (Mín.) e
máximos (Máx.) da série de longa duração, julho/1996 a junho/2006, Lago Guaíba,
RS.

124

4.4 Diagrama da análise de componentes principais – ACP para as variáveis ambientais
com a disposição dos meses do ciclo anual nos componentes principais I e II. Lago
Guaíba, RS, setembro/2007 a agosto/2008. Significado dos códigos na Tabela 4.1.

125

4.5 Diagrama da análise de componentes principais – ACP para as variáveis ambientais
com a disposição dos meses do ciclo anual nos componentes principais II e III.
Lago Guaíba, RS, setembro/2007 a agosto/2008. Significado dos códigos na
Tabela 4.1.

126

4.6 Contribuição relativa das classes do fitoplâncton no número de táxons (% ) – A, na 
densidade de indivíduos (ind.mL-1) – B e de células (cél.mL-1) - C. Lago Guaíba,
RS, setembro/2007 a agosto/2008. Outros em A: Xanthophyceae, Raphidophyceae
e Prasinophyceae.

136

4.7 Perfis mensais dos índices biológicos riqueza de táxons – S, índice de dominância
de Simpson dominância – D e índice de Shannon-Wiener – H’. Lago Guaíba, RS,
setembro/2007 a agosto/2008. 

138

4.8 Perfis mensais da densidade de indivíduos (ind.mL-1) – A e respectivas abundâncias
relativas (%) – B e da densidade de células – (cél.mL-1) – C e respectivas
abundâncias relativas (%) – D das principais classes do fitoplâncton. Lago Guaíba,
RS, setembro/2007 a agosto/2008. Outros: Zygnematophyceae, Xanthophyceae,
Raphidophyceae e Prasinophyceae.

140

4.9 Perfis mensais da densidade de indivíduos (ind.mL-1) – A e respectivas abundâncias
relativas (%) – B e da densidade de células – (cél.mL-1) – C e respectivas
abundâncias relativas (%) – D dos principais grupos morfo-funcionais do
fitoplâncton. Lago Guaíba, RS, setembro/2007 a agosto/2008.

142

4.10 Diagrama da análise de componenentes principais – ACP para as variáveis
ambientais com a disposição dos meses do ciclo anual e classes do fitoplâncton nos
componentes principais I e II. Lago Guaíba, RS, setembro/2007 a agosto/2008.
Significado dos códigos nas Tabelas 4.1 (variáveis) e 4.4 (classes).

144

 



 xvi

4.11 Diagrama da análise de componenentes principais – ACP para as variáveis
ambientais com a disposição dos meses do ciclo anual e classes do fitoplâncton nos
componentes principais II e III. Lago Guaíba, RS, setembro/2007 a agosto/2008.
Significado dos códigos nas Tabelas 4.1 (variáveis) e 4.4 (classes).

145

4.12 Diagrama da análise de componenentes principais – ACP para as variáveis
ambientais com a disposição dos meses do ciclo anual e grupos morfo-funcionais
do fitoplâncton nos componentes principais I e II. Lago Guaíba, RS,
setembro/2007 a agosto/2008. Significado dos códigos nas Tabelas 4.1 (variáveis)
e 4.4 (grupos). 

148

4.13. Diagrama da análise de componenentes principais – ACP para as variáveis
ambientais com a disposição dos meses do ciclo anual e grupos morfo-funcionais
do fitoplâncton nos componentes principais II e III. Lago Guaíba, RS,
setembro/2007 a agosto/2008. Significado dos códigos nas Tabelas 4.1 (variáveis)
e 4.4 (grupos). 

149

 



 xvii

Nº Página

II-1 Variável ambiental, respectivo código, unidade, origem dos dados e
material/métodos de análises. (DMAE/DVP – Departamento Municipal de Água e
Esgotos/Divisão de Pesquisa; 8 º DISME – 8º Distrito de Meteorologia do RS;
SPH – Superintendência de Portos e Hidrovias do RS).

17

II-2 Tabela II-2. Grupos morfo-funcionais do fitoplâncton, adaptado de Salmaso e
Padisák (2007), e relação com classes taxonômicas, respectivas codificações
utilizadas neste trabalho e exemplos de gêneros duplamente classificados por linhas
e colunas. 

21

1.1 Variáveis ambientais no Lago Guaíba, RS, no período de julho/1996 a junho/2006.
Mín. = mínimo; Máx. = máximo; s  = desvio padrão. 

26

1.2 Matriz de correlação de Pearson – r entre as variáveis ambientais. Lago Guaíba,
RS, julho/1996 a junho/2006. Valores sublinhados não significativos para α = 0,05
(r  tabelado = ± 0,180). Significado dos códigos das variáveis na Tabela 1.1.

27

1.3 Correlações das variáveis ambientais com os componentes principais I e II da ACP.
Lago Guaíba, RS, Julho/1996 a Junho/2006. Significado dos códigos na Tabela 
1.1. 

33

1.4 Diversidade de táxons para as classes fitoplanctônicas. Freqüências amostrais (%) -
A e freqüência de eventos de abundância (%) - B. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a
junho/2006. NI – não identificado.

34

1.5
Índices biológicos do fitoplâncton no Lago Guaíba, RS, no período de julho/2006 a
junho/2006. Mín. = mínimo; Máx. = máximo; s   = desvio padrão.

38

1.6 Densidades (ind.mL-1) das classes e grupos morfo-funcionais do fitoplâncton no
Lago Guaíba, RS, no período de julho/2006 a junho/2006. Mín.= mínimo; Máx. =
máximo; Média = média geométrica; s  = desvio padrão geométrico.

40

1.7 Matriz de correlação de Pearson (r ) entre variáveis ambientais e grupos morfo-
funcionais do fitoplâncton. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. Valores em
branco não significativos para α = 0,05 (r tabelado = ± 0,180). Significado dos
códigos nas Tabelas 1.1 (variáveis - colunas) e 1.6 (classes e grupos morfo-
funcionais - linhas).

48

1.8 Correlações das variáveis ambientais e escores das classes e grupos morfo-
funcionais do fitoplâncton com os componentes principais I e II (eixos) da ACP.
Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. Significado dos códigos nas Tabelas 
1.1 (variáveis) e 1.6 (classes e grupos). 

51

2.1 Estatísticas descritivas, ANOVA não-paramétrica (Kruskal-Wallis ) e comparação
múltipla entre médias (post hoc de Dunn ) para as variáveis ambientais nas estações
do ano. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. Mín. = mínimo; Máx =
máximo; s  = desvio padrão.

59

Lista de Tabelas

 



 xviii

2.2 Correlações das variáveis ambientais e escores das unidades temporais mensais e
estacionais com os componentes principais I e II da ACP. Lago Guaíba, RS,
julho/1996 a junho/2006. Significado dos códigos na Tabela 2.1.

68

2.3 Diversidade de táxons para as classes fitoplanctônicas nas estações do ano.
Freqüências amostrais (%) - A e freqüências de eventos de abundância (%) - B
Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. NI – não identificado.

71

2.4 Estatísticas descritivas, ANOVA não-paramétrica (Kruskal-Wallis ) e comparação
múltipla entre médias (post hoc de Dunn ) para as classes e grupos morfo-
funcionais do fitoplâncton nas estações do ano. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a
junho/2006. Mín. = mínimo; Máx. = máximo; Média = média geométrica e s =
desvio padrão geométrico.

77

2.5 Correlações das variáveis ambientais e escores das classes e grupos morfo-
funcionais do fitoplâncton e unidades temporais estacionais e mensais com os
componentes principais I e II (eixos) da ACP. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a
junho/2006. Significado dos códigos nas Tabelas 2.1 (variáveis) e 2.4 (classes e
grupos).

85

3.1
Estatísticas descritivas e teste não-paramétrico de Mann-Whitney para as variáveis
ambientais agrupadas nas séries temporais S1 e S2. Lago Guaíba, RS. S1=
julho/1996 a junho/2001 e S2= julho/2001 a junho/2006; Mín. = mínimo; Máx. =
máximo, s  = desvio padrão. Valores sublinhados não significativos (p > 0,05).

93

3.2 Correlações das variáveis ambientais e escores das unidades temporais interanuais,
S1 e S2 com os componentes principais I e II (eixos) da ACP. Lago Guaíba, RS,
julho/1996 a junho/2006. Significado dos códigos na Tabela 3.1.

100

3.3 Diversidade de táxons para as classes fitoplanctônicas em S1 e S2. Freqüências
amostrais (%) - A e freqüências de eventos de abundância (%) - B. Lago Guaíba,
RS, julho/1996 a junho/2006. NI – não identificado.

102

3.4 Estatísicas descritivas e teste não-paramétrico de Mann-Whitney para as
densidades das classes e grupos morfo-funcionais do fitoplâncton agrupadas nas
séries temporais S1 e S2. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. Mín. =
mínimo; Máx. = máximo, Média = média geométrica e s = desvio padrão
geométrico. Valores sublinhados não significativos (p > 0,05).

107

3.5 Correlações das variáveis ambientais e escores das classes e grupos morfo-
funcionais do fitoplâncton e unidades temporais interanuais, S1 e S2 com os
componentes principais I e II (eixos) da ACP. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a
junho/2006. Significados dos códigos nas Tabelas 3.1 (variáveis) e 3.4 (classes e
grupos).

113

4.1 Estatísticas descritivas e teste não-paramétrico de Mann-Whitney para as variáveis
ambientais entre o ciclo anual – CA (setembro/2007 a agosto/2008) e a série de
longa duração – LD (julho/1996 a junho/2006). Lago Guaíba, RS. Mín. = mínimo;
Máx. = máximo, s = desvio padrão. Valores sublinhados não significativos (p >
0,05).

120

 



 xix

4.2 Correlações das variáveis ambientais e escores das unidades temporais mensais com
os componentes principais I, II e III (eixos) da ACP. Lago Guaíba, RS,
setembro/2007 a agosto/2008. Significado dos códigos na Tabela 4.1.

127

4.3 Diversidade de táxons para as classes fitoplanctônicas no ciclo anual. Freqüências
amostrais (%) - A e freqüências de eventos de abundância (%) para ind.mL-1 - B e 
para cél.mL-1 - C. Lago Guaíba, RS, setembro/2007 a agosto/2006. NI – não
identificado.

130

4.4 Densidade das classes e grupos morfo-funcionais do fitoplâncton no ciclo anual.
Lago Guaíba, RS, setembro/2007 a agosto/2008. Mín. = mínimo; Máx. = máximo;
Média = média geométrica,  s  = desvio padrão geométrico.

139

4.5 Correlações das variáveis ambientais e escores das classes do fitoplâncton e
unidades temporais mensais para os componentes principais I, II e III (eixos) da
ACP. Lago Guaíba, RS, setembro/2007 a agosto/2008. Significado dos códigos nas
Tabelas 4.1 (variáveis) e  4.4 (classes).

145

4.6 Correlações das variáveis ambientais e escores das unidades temporais mensais e
grupos morfo-funcionais do fitoplâncton para os componentes principais I, II e III
(eixos) da ACP. Lago Guaíba, RS, setembro/2007 a agosto/2008. Significado dos
códigos nas Tabelas 4.1 (variáveis) e 4.4 (grupos).

150

 



 1

I INTRODUÇÃO 

 

I-1 Definição e características do fitoplâncton 

 

O termo “fitoplâncton” refere-se à comunidade de microorganismos 

fotossintéticos, principalmente algas e cianobactérias, adaptados a permanecer toda a 

vida, ou parte dela, em aparente suspensão nas águas abertas de ecossistemas aquáticos 

marinhos, estuarinos e continentais (Reynolds, 2006). O fitoplâncton representa 

importante fonte de alimento para os consumidores, sendo o principal grupo de 

produtores da zona pelágica (Reynolds, 1984; Harris, 1986; Sommer, 1989) e 

contribuindo no tamponamento do metabolismo redutor saprofítico de microorganismos 

pela produção de oxigênio (Odum, 1988).   

Longe de ser um grupo uniforme, o fitoplâncton é representado por organismos 

de diferentes formas e tamanhos, agrupados em diferentes divisões e classes 

taxonômicas, que apresentam adaptações relacionadas às estratégias de suspensão, 

obtenção e competição por luz e nutrientes e, ainda, estratégias contra a perda por 

herbivoria (Huszar e Caraco, 1998). Pequenas dimensões, alta relação 

superfície/volume, projeções, excreção de mucilagem e agregação (Vieira et al., 2006), 

vesículas de ar, gotas de óleo, movimento e batimento flagelar são as principais 

estratégias do fitoplâncton para minimizar perda por afundamento (Esteves, 1998, 

Reynolds, 2006). Tempo rápido de geração, sucesso reprodutivo, encistamento e 

toxicidade são características desenvolvidas contra a herbivoria e a favor da 

perpetuação. Já as habilidades metabólicas diferenciadas na obtenção de recursos e a 

alelopatia são características relacionadas à competição entre táxons do fitoplâncton 

(Lampert e Sommer, 1997; Chiang et al., 2004). 

Algas e cianobactérias planctônicas são um indicador eficiente de alterações 

ambientais (Alvarez-Cobelas et al., 1998) por serem consideradas sensores refinados 

(Margalef, 1983) e por se constituirem, a cada momento, na melhor expressão das 

condições do ambiente (Flores, 1972). Com isso, o fitoplâncton também é importante na 

avaliação da qualidade da água em mananciais de abastecimento (Demir e Atay, 2002; 

Tundisi, 2003). O uso do fitoplâncton na avaliação da qualidade da água tem uma longa 

história. Espécies indicadoras de estado trófico e saprobicidade foram utilizadas no 
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desenvolvimento de muitos índices de qualidade (p.e. Thunmark, 1945; Nygaard, 1949; 

Hörnström, 1981; Brettum, 1989; Tremel, 1996; Schönfelder, 1997 apud Padisák et al., 

2006). A bioindicação e a funcionalidade do fitoplâncton em ambientes aquáticos 

continentais têm sido caracterizadas através do inventário de táxons, agrupamento 

taxonômico (divisões ou classes) e/ou funcional e quantificação. Em linhas gerais, cada 

grupo exibe diferentes sensibilidades e tolerâncias em determinadas condições (Huszar 

et al., 2003).  

Atualmente considera-se que grandes grupos taxonômicos podem agrupar 

“parentes” com propriedades estruturais e funcionais muito diferentes (Salmaso e 

Padisák, 2007). A abordagem de grupos morfo-funcionais ou de associações do 

fitoplâncton assume que características de uma comunidade podem ser melhores 

compreendidas se os táxons forem agrupados por características morfológicas similares. 

O esquema reconhece 31 associações, algumas vezes polifiléticas, caracterizadas por 

diferentes estratégias de sobrevivência, sensibilidade e tolerância dos táxons (Reynolds, 

1997; Reynolds et al., 2002) e que são relacionadas à diversidade de estruturas de talo 

entre as algas de diferentes grupos (Salmaso e Padisák, 2007). A recorrência entre 

associações e condições ambientais ao longo do tempo tem mostrado que a abordagem 

dos grupos funcionais pode oferecer mais informações que os grupos taxonômicos 

(Huszar e Caraco, 1998). No entanto, alguns autores ainda sustentam que agrupamento 

em grandes níveis de organização taxonômica pode indicar melhor algumas condições e 

efeitos ambientais (Cottingham e Carpenter, 1998; Pinckney et al., 2001). 

Os modelos que relacionam a variação quali-quantitativa do fitoplâncton à 

concentração de nutrientes têm sido melhores aplicados às zonas temperadas (Huszar et 

al., 2005), devido à marcada sazonalidade dessas regiões, e consideram que a biomassa 

do fitoplâncton é principalmente controlada pela disponibilidade de fósforo e nitrogênio 

(Carlson, 1977; Rodrigues et al., 2005). Para zonas tropicais, onde a temperatura não é 

fator limitante ao desenvolvimento do fitoplâncton, o estudo em águas interiores é 

complexo devido à multiplicidade de fatores que a influenciam. Passam a ser 

importantes na compreensão da variação do fitoplâncton a morfometria e a hidrologia, 

intensidade e periodicidade de chuvas e ventos, todos esses fatores relacionados à 

estabilidade ou ao fluxo turbulento e sua relação com os processos de perda e 

disponibilidade de recursos na coluna d’água (Huszar, 1996). A variação do 

fitoplâncton em zonas tropicais de países em desenvolvimento também é mais complexa 
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porque, nessas regiões, a gênese das águas interiores associada ao histórico de ocupação 

acabam por submetê-las ao recebimento de grandes quantidades de nutrientes (Huszar et 

al., 2005) devido à drenagem de fertilizantes agrícolas das bacias de contribuição e ao 

lançamento de esgotos domésticos e industriais. Essas contribuições favorecem o 

desenvolvimento do fitoplâncton (Rodrigues et al., 2005) e a ocorrência de florações de 

cianobactérias (Stanley et al., 2003; Sant’anna et al., 2006).  A porção mais meridional 

do Brasil localiza-se entre os domínios tropical e temperado (Livi, 1998), e apresenta 

variação mais marcada de temperatura entre as estações de verão e inverno (Mendonça 

e Danni-Oliveira, 2007) caracterizando o clima subtropical. Podem co-existir tanto 

fatores climáticos e hidrológicos sazonais quanto fatores locais, tais como ventos e 

morfometria (lagos rasos), associados à variação temporal e espacial do fitoplâncton 

(Reynolds, 2006). 

 

I-2 Variação temporal do fitoplâncton - estudos de longa duração 

 

A variação quali-quantitativa do fitoplâncton ocorre em diferentes escalas ao 

longo do tempo e envolve aspectos relacionados ao seu tempo de geração, bem como às  

intensidade e durabilidade  das condições e distúrbios ambientais associados. Isso 

ocorre porque as condições das águas interiores estão sujeitas às variações temporais 

explicadas pela recorrência ou perturbações climáticas e, ainda, por outros distúrbios 

naturais e antrópicos relacionados às características locais de cada região (Reynolds, 

2006). Sendo assim, podem ser reconhecidas para o fitoplâncton, desde variações 

horárias a diárias (variação nictemeral) até variações dentro e ao longo dos anos 

(variações sazonais, anuais e interanuais) (Barbosa e Padisák, 2004). 

Variações dentro de ciclos anuais, em diferentes estações do ano, são 

coletivamente denominadas sucessões ou variações sazonais (ou estacionais) e são 

relacionadas à recorrência climática. Ciclos sazonais das principais variáveis ambientais 

estabelecem arenas competitivas que se repetem e direcionam táxons funcionalmente 

“bem adaptados” a dominarem o ambiente em certos períodos da variação sazonal 

(Padisák et al., 2006).  

As variações entre ciclos anuais são denominadas variações interanuais 

(Reynolds, 1987 e 1988; Arhonditsis et al., 2004; Barbosa e Padisák, 2004) e podem ser 
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influenciadas por perturbações climáticas, bem como, por efeitos antrópicos 

continuados tais como o enriquecimento com nutrientes. Perturbações dessa natureza 

são difíceis de serem discriminadas em análises de curto prazo ou em análises de ciclos 

anuais isoladamente (Valdes-Weaver et al., 2006), principalmente quando há influência 

de perturbação discreta e contínua, como é o caso do enriquecimento por nutrientes 

(eutrofização). Ciclos anuais isoladamente também não permitem discriminar com 

clareza as influências de ordem sazonal ou internanual dos efeitos de perturbações, 

principalmente climáticas, que podem se manifestar ou recorrer em escalas superiores a 

meses, estações ou anos (Lau e Lane, 2002).  

Estudos de longa duração ou de longo prazo podem indicar mudanças 

relacionadas às perturbações de ordem climática, hidrológica ou antropogênica em rios, 

lagos, reservatórios e estuários (Paerl, 1988; Reynolds et al., 1993; Richardson, 1997). 

Esses estudos são muito importantes porque, ao fornecerem informação e base de dados 

continuamente atualizada sobre a variação da estrutura da comunidade e das condições 

ambientais, permitem a distinção entre ciclos típicos e atípicos ao longo dos anos 

(Zohary et al. 1996; Harding e Perry, 1997; Huszar e Silva, 1999; Goldyn et al., 2003; 

Barbosa e Padisák, 2004).  Estudos de longa duração têm sido amplamente produzidos 

em todo o mundo para avaliar os efeitos de eutrofização e oligotrofização, bem como 

perturbações climáticas (p.e., Tolotti e Thies, 2002; Pierson et al., 2003; Anneville et 

al., 2004; Brettum e Halvorsen, 2004; Zohary, 2004; Xie e Xie, 2002; Jeppesen et al., 

2005, 2007).  

Apesar de sua importância, estudos de longa duração são escassos para o Brasil 

(Barbosa e Padisák, 2004; Bicudo et al., 2006). Alguns deles estão inseridos no 

Programa Brasileiro de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração – PELD que está 

vinculado internacionalmente à rede de programas de pesquisas ecológicas de longa 

duração (International Long Term Ecological Resarch - ILTER) (Seeliger et al., 2002). 

Uma revisão para esses estudos no Brasil pode ser encontrada em Crossetti (2006). 

Para o estado do Rio Grande do Sul consta um único estudo da variação da 

clorofila-a de curta e longa duração entre os anos de 1984 e 2007 na Laguna dos Patos, 

onde os autores encontraram correlação significativa entre a variação anual de chuva 

relacionada às perturbações causadas pelo El Niño Oscilação Sul – ENOS, e valores 

médios anuais de clorofila-a (Abreu et. al., 2009).   
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I-3 Lago Guaíba – formação e condições ambientais da Bacia Hidrográfica 

  

O Rio Grande do Sul está inserido na porção subtropical do Brasil, sendo um dos 

estados que mais dipõe de recursos hídricos no país. Se considerada a divisão de 

macrobacias da América do Sul, o território do RS está inserido nas Macrobacias do 

Prata e Costeira Atlântica (Tundisi et al., 2002) e, se consideradas as regiões 

hidrográficas - RH definidas pela Agência Nacional de Águas – ANA, o estado é 

dividido em RH Uruguai, RH Guaíba e RH Atlântico Sul.  

A RH Guaíba é formada por nove sub-bacias formadas por rios (Alto e Baixo 

Jacuí, Vacacaí-Mirim, Pardo, Taquari-Antas, Caí, Sinos, Gravataí e Guaíba), concentra 

56% da população do estado e abrange 251 municípios (Noronha, 1998). O lago Guaíba 

(em tupi-guarani “baía de todas as águas”) é um sistema fluvial raso e de deposição, 

formado a partir da foz dos rios Jacuí, Caí, Sinos e Gravataí (Nicolodi, 2007). Como 

zona de acumulação de rios (Schwarzbold, 2000), cujas bacias apresentam grande 

abrangência territorial, populacional e de atividades econômicas, o lago Guaíba 

experimenta os impactos ambientais ocorridos em toda região hidrográfica.  

O crescimento populacional tem demandado o sistema produtivo e a ocupação 

do solo para assentamentos humanos, prestação de serviços, atividades agrícolas 

(lavouras de arroz) e implantação/ampliação de indústrias. Os recursos hídricos da bacia 

do Guaíba são cada vez mais afetados devido ao aumento de tomada de água para 

abastecimento humano, agricultura, indústrias, represamento e geração de energia 

elétrica, navegação e mineração de areia. Conseqüentemente, o volume de águas 

fertilizadas e contaminadas oriundo dessas atividades está aumentando. 

Esse quadro de impactos têm sido relacionado com alterações nas comunidades 

biológicas do lago Guaíba. Há registros de comunidades de macroinvertebrados 

bentônicos (Porto Alegre/DMAE, 1973; Bendati et al., 1998), algas fitoplanctônicas 

(Rodrigues et al., 2007 e 2007a) e diatomáceas epilíticas (Salomoni e Torgan, 2008) 

resistentes à poluição, bem como, o registro de bioacumulação significativa de metais 

em moluscos (Bendati e Dick, 2007) e peixes (Hartz et al., 2007). Florações de algas e 

cianobactérias vêm se tornando mais freqüentes no lago Guaíba (Torgan et al., 1989, 

Maizonave et. al., 2004 in Sant’Anna, 2008; Cybis et al., 2006; Chaves et al., 2009).   
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Em 1998, foi registrada a introdução do molusco invasor Limnoperna fortunei 

(mexilhão-dourado) oriundo de águas de lastros de navios (Mansur et al., 1999, 2003), 

cuja expansão têm sido associada à inexistência de predadores e que, provavelmente, 

vem alterando significativamente as comunidades aquáticas e causando transtornos com 

tubulações destinadas à captação de água no lago (Colares et al., 2002). Também já há 

registro de diatomáceas introduzidas no lago Guaíba, associadas às conchas de L. 

fortunei (Torgan et al., 2009) e da importância desse molusco como suporte ao 

desenvolvimento das diatomáceas (Torgan et al., 2008).  

Alterações na comunidade fitoplanctônica, especificamente, apresentam 

importantes desdobramentos sobre o sistema produtivo uma vez que implicam em 

soluções tecnológicas cada vez mais onerosas para atingir a qualidade da água requerida 

aos usos pretendidos (Tundisi et al., 2002; Demir e Atay, 2002). O lago Guaíba é o 

principal manancial para abastecimento humano da capital do estado e região 

metropolitana. Desenvolvimento e florações de algas e cianobactérias em suas águas 

têm demandado mais recursos das companhias de saneamento da região, o 

Departamento Municipal de Água e Esgotos – DMAE de Porto Alegre e a Companhia 

Riograndense de Saneamento – CORSAN, para o tratamento. Entre as medidas 

relacionadas aos maiores custos estão o aumento na freqüência e no conjunto de 

análises dos monitoramentos ambientais necessário ao atendimento das legislações 

sanitária e ambiental, aumento no consumo e dosagem de carvão ativado, aumento no 

volume de lodos produzidos no processo e conseqüente aumento na freqüência de 

lavagem e manutenção de decantadores, filtros de areia, reservatórios de água tratada e 

redes de distribuição (Di Bernardo, 1995; Jardim, 1999).   

Os efeitos das florações têm gerado pressão da sociedade sobre as companhias 

de saneamento e órgãos de saúde e meio ambiente. A produção de metabólitos 

dissolvidos de algas e cianobactérias que conferem gosto e odor à água, metil-

isoborneol – MIB e geosmina principalmente (Simpson e Macleod, 1991), pode superar 

a capacidade de dosagem e adsorção de carvão ativado sobre essas substâncias (Di 

Bernardo, 1995). Sendo assim, consumo de águas com gosto e odor indesejáveis 

(Raman, 1985) geram descontentamento e reclamações dos consumidores. As florações 

de Microcystis aeruginosa ocorridas nos rios formadores do Delta do Jacuí, Lago 

Guaíba e Laguna dos Patos (Odebrecht et al., 1987; Yunes et al., 1998) motivaram as 

autoridades estaduais de saúde pública a publicarem a Portaria SSMA nº 07 (Rio 
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Grande do Sul, 1996) que exigiu a instalação de dosadores de carvão ativado em todas 

as estações de tratamento de água no estado do Rio Grande do Sul.  

O crescente registro de florações de algas e de cianobactérias em mananciais de 

abastecimento e o episódio de intoxicação com a cianotoxina hepatotóxica microcistina 

em pacientes de clínica de hemodiálise em Caruaru, estado do Pernambuco em 1996 

(Calijuri et al., 2006), motivou revisão à legislação sobre qualidade da água para 

consumo humano, que passou a exigir o monitoramento de cianobactérias e 

cianotoxinas pelas companhias de saneamento pela Portaria 518 do Ministério da Saúde 

(Brasil, 2004). Os valores máximos permitidos de cianobactérias para manter 

monitoramento mensal no manancial são de 10.000 cél.mL-1 (densidade) ou 1mm3.L-1 

(biovolume), acima do qual os monitoramentos passam a ser semanais. Se os valores 

ultrapassam 20.000 cél.mL-1 ou 2mm3.L-1, fica vetado o uso de algicidas e passa a ser 

obrigatória a análise semanal de cianotoxinas na saída do tratamento e na entrada das 

clínicas de hemodiálise, podendo ser dispensada se não houver comprovação de 

toxicidade de água bruta mediante bioensaios com camundongos.  

Além dos impactos paisagísticos relacionados à mudança de coloração da água, 

eventos de florações de algas e cianobactérias fitoplanctônicas podem comprometer a 

recreação de contato primário em zonas de balneabilidade mais ao sul do lago Guaíba 

(Balneários do Belém Novo e Lami). Esse quadro é sinalizado pela elevação do pH. Os 

riscos de irritação na pele dos banhistas acabam por tornar as águas impróprias para 

banho, mesmo atendendo aos padrões bacteriológicos preconizados pela legislação 

ambiental. O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através da Resolução 

274 (Brasil, 2000) estabeleceu padrão de qualidade das águas destinadas à recreação de 

contato primário definindo floração como a “proliferação excessiva de 

microorganismos aquáticos, principalmente algas, com predominância de uma espécie, 

decorrente do aparecimento de condições ambientais favoráveis, podendo causar 

mudança na coloração da água e/ou formação de uma camada espessa na superfície”. 

Nessa resolução, a ocorrência de florações e valores de pH superior a 9,0 são critérios 

que condicionam a impropriedade da água para banho, até que se comprove que a 

floração não oferece risco à saúde.  

O quadro de degradação ambiental conferida ao lago Guaíba reflete as condições 

de muitos corpos d´água interiores no Brasil. A crise de escassez de quantidade e de 

qualidade da água no país (Rebouças et al., 2002) tem pressionado diferentes segmentos 
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da sociedade a conceberem e a buscarem o diagnóstico, o planejamento, a gestão e o 

manejo de águas interores através de comitês de Bacias Hidrográficas com vistas à 

restauração e sustentabilidade aos usos múltiplos pretendidos (Lanna, 2000; Barth, 

2002). O diagnóstico para os planos de bacia e enquadramento dos recursos hídricos de 

águas interiores do Brasil é balizado pela resolução CONAMA nº  357 (Brasil, 2005) 

que estabelece padrões para as classes de qualidade das águas superficiais destinadas a 

diferentes usos. Essa resolução acolheu a produção do conhecimento limnológico em 

relação ao estado trófico das águas interiores ao estabelecer, entre outros, limites de 

clorofila-a e de cianobactérias para as classes de qualidade 1, 2 e 3, referentes aos níveis 

crescentes de complexidade de tratamento às águas doces destinadas ao abastecimento 

público, e que são de 10 µg.L-1 e 20.000 cél.mL-1 (ou 2mm3.L-1), 30 µg.L-1 e 50.000 

cél.mL-1 (ou 5 mm3.L-1) e 60 µg.L-1 e 100.000 cél.mL-1 (ou 10 mm3.L-1) 

respectivamente. 

O Programa para o Desenvolvimento Racional, Recuperação e Gerenciamento 

Ambiental da Bacia Hidrográfica do lago Guaíba - Pró-Guaíba desenvolve diferentes 

projetos de pesquisa, saneamento básico e educação ambiental. Dentro desse programa 

foi estabelecido o sub-programa  “Rede de Monitoramento Ambiental”, executado por 

convênio entre o DMAE, a CORSAN, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental – 

FEPAM e a coordenação do Pró-Guaíba (Noronha, 1998).   

A produção de base de dados, oriunda do monitoramento do DMAE desde a 

década de 70 e da rede de monitoramento do lago Guaíba, apresenta potencialidade em 

estudos de longa duração para a obtenção de indicadores de qualidade da água e de 

condições ambientais de diferentes comunidades biológicas (macroinvertebrados 

bentônicos, ictiofauna, zooplâncton, bacterioplâncton, fitoplâncton, diatomoflórula 

epilítica) porque possui caráter sistemático e conjunto de análises tais como 

transparência, profundidade, temperatura, pH, condutividade elétrica, nutrientes, íons, 

metais, clorofila-a, gêneros do fitoplâncton, entre muitas outras.  

As companhias de saneamento têm dado atenção e aplicado recursos necessários 

à contratação, capacitação e envolvimento de responsáveis técnicos em projetos 

vinculados às instituições de pesquisa com o objetivo de avaliar, compreender e buscar 

melhoria nas suas ferramentas analíticas, diagnóstico, previsibilidade (modelagem) e 

contingenciamento ambiental sobre eventos adversos na qualidade da água, inclusive o 

fitoplâncton.  
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 Desde que variações e perturbações implicam em demandas operacionais e de 

gestão diferenciadas ao longo do tempo, e que antes do início de qualquer projeto ou 

investimento de manejo e recuperação de águas seria importante predizer as respostas 

do fitoplâncton (Markensten e Pierson, 2007), avaliar a  potencialidade de base de dados 

de monitoramento do fitoplâncton e de variáveis ambientais associadas em estudos de 

longa duração é tarefa imprescindível. Além de otimizar custos e mapear prioridades, a 

avaliação implica em modulações e ajustes futuros para o refinamento do seu poder de 

diagnóstico e controle, permitindo, também, modelagem, comparabilidade, permuta de 

experiências e agregação de conhecimentos com instituições de pesquisa, saneamento e 

meio ambiente.  

 

I-4 Fitoplâncton – base histórica 

 

O conhecimento do fitoplâncton da bacia hidrográfica do lago Guaíba teve início 

em 1970 pelo Centro de Estudos de Saneamento Básico (CESB), atual Divisão de 

Pesquisa – DVP do DMAE de Porto Alegre, que publicou relatórios periódicos sobre as 

características físicas, químicas e biológicas deste lago e de seus rios formadores 

(Rodrigues, 2004; Rodrigues et al., 2007) incluindo listagem de gêneros planctônicos de 

algas.  

Mais recentemente, Morandi e Colares (2007) coordenaram a compilação, em 

meio digital, dos relatórios e estudos realizados, as quais seguem temas pertinentes ao 

fitoplâncton e à clorofila-a para o lago, excluídos os relatórios exclusivos para os rios 

formadores, já citados em Rodrigues et al. (2007): características físicas, químicas e 

biológicas (Porto Alegre – DMAE, 1971, 1972, 1974, 1978, 1986), plâncton e bentos 

(Porto Alegre – DMAE, 1973), florações de algas planctônicas (Porto Alegre – DMAE, 

1974a), distribuição horizontal do fitoplâncton (Porto Alegre - DMAE, 1975), medida 

da clorofila-a como índice de produtividade primária (Porto Alegre – DMAE, 1981), 

florações de cianobactérias (Yunes et al., 2000) e ocorrência de Planktothrix isothrix 

como Planktothrix mougeotii (Maizonave et. al., 2004 in Sant’anna et al., 2008; Bendati 

et al., 2005) e comunidade fitoplanctônica no ponto de lançamento da Estação de 

Tratamento de Esgotos - ETE Belém Novo e no canal de navegação do lago Guaíba 

(Maizonave, 2005).  
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Estudos florísticos do fitoplâncton em nível específico para o lago Guaíba foram 

realizados por Torgan e Aguiar (1978) para a diatomoflórula planctônica, Franceschini 

(1992) para outros grupos e também para lagos artificiais urbanos de Porto Alegre e 

Cybis et al. (2006) para cianobactérias do lago Guaíba e da represa da Lomba do Sabão. 

Citam-se ainda os trabalhos sobre a primeira ocorrência de Spermatozopsis exsultans 

(Chlorophyta/Volvocales) e o histórico de florações de algas e cianobactérias do lago 

Guaíba em nível de gênero ou espécies (Maizonave et al., 2007, 2009). 

As demais contribuições florísticas para o fitoplâncton foram realizadas ao longo 

e na foz dos rios formadores do Delta do Jacuí para diferentes grupos, alguns com 

enfoque na variação sazonal e na relação com algumas variáveis ambientais (Martau et 

al., 1977; Torgan et al., 1979; Rosa et al., 1988, Alves-da-Silva et al., 1991 e 1997; 

Fortes et. al., 2003; Alves-da-Silva e Hahn, 2004; Alves-da-Silva e Bridi, 2004 e 2004a; 

Alves-da-Silva e Schüler-da-Silva, 2007, Torgan et al., 2007, Chaves et al., 2009).  

Quanto à variação sazonal propriamente dita, há o estudo em nível de gêneros do 

fitoplâncton de Carvalho (1999), que avaliou as variáveis limnológicas e os grupos 

fitoplanctôncos na foz dos formadores, com ênfase na dinâmica de Microcystis 

aeruginosa no ano de 1997  e o estudo de Rodrigues et al. (2007) que avaliou a variação 

temporal da diversidade e da densidade de espécies do fitoplâncton em um ciclo anual e 

suas relações com níveis diferenciados de contaminação da foz dos rios formadores, 

para amostras bimestrais realizadas no período de 2000-2001. 

 

I-5 Hipóteses 

 

 Considerando a circunscrição do estudo em região hidrográfica de ocupação 

intensiva, na zona subtropical do Brasil, que sofre perturbações climáticas tais como o 

ENOS e, ainda, considerando os efeitos estocásticos a serem acessados por série 

retrospectiva de dados de longa duração para o ponto de amostragem no lago Guaíba, 

espera-se: 

- que haja correlações entre variáveis ambientais e os diferentes grupos (classes 

e grupos morfo-funcionais) do fitoplâncton; 
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- que haja variação sazonal diferenciada entre as estações de inverno, primavera, 

verão e outono para as variáveis ambientais e para grupos do fitoplâncton;  

- que o enriquecimento com nutrientes afete significativamente a composição de 

grupos do fitoplâncton ao longo dos anos; 

- que haja relação entre variações interanuais de chuva acumulada e variações 

quantitativas do fitoplâncton;  

- que a análise de um ciclo anual prospectivo possa refletir a caracterização das 

relações obtidas no estudo retrospectivo de longa duração. 

 As referidas hipóteses serão testadas pela análise da variação temporal do 

fitoplâncton em um ponto amostral do lago Guaíba em série temporal de longa duração 

retrospectiva e em um ciclo anual prospectivo. 

 

I-6 Objetivos 

 

Para confirmar as hipóteses formuladas, têm-se como objetivos: 

 1) descrever as relações gerais entre as variáveis ambientais (descritores) e os 

grupos fitoplanctônicos na série de longa duração; 

 2) descrever a variação média mensal e identificar variações significativas dos 

descritores e dos grupos fitoplanctônicos agrupados em estações do ano; 

 3) descrever a variação média internanual e identificar variações significativas 

dos descritores e das classes e formas de vida do fitoplâncton em duas séries supra-

anuais (S1 e S2) de cinco anos; 

 4) descrever a relação entre a estrutura da comunidade fitoplanctônica e 

variáveis ambientais num ciclo anual prospectivo, comparando-a com as descrições da 

série de longa duração.  
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II MATERIAL E MÉTODOS 
 

II-1 Área de estudo 

 

A bacia hidrográfica do lago Guaíba (29º45’- 30º12’S e 50º27’-51º12’W) tem 

uma área de 2.323 km2 e população de cerca de três milhões de habitantes, sendo que a 

ocupação mais intensiva ocorre no município de Porto Alegre (Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Lago Guaíba, 2001, 2004; Salomoni, 2004; Menegat, 2006).  

O Lago Guaíba está localizado na Depressão Central do Rio Grande do Sul, 

estende-se do norte, na região do Parque Estadual Delta do Jacuí e foz dos rios 

formadores, até o sul, na Ponta de Itapuã, onde desemboca na Laguna dos Patos 

(Figura II-1).  

O comprimento do lago é de 50 km e a largura varia de 0,9 a 19 km. Possui 

área de 470 km2 de superfície e profundidade muito variável, em média de dois 

metros. O canal de navegação constitui-se de estreita faixa ao longo do maior eixo do 

lago, com profundidade variando entre 4 e 8 m (Coimbra et al., 1983) mas com 

registro de profundidade em torno de 13 m em sua porção norte, próxima ao Delta do 

Jacuí (Bendati et al., 2005). As margens são constituídas por pontas de morros 

graníticos e depósitos de areia devido às formações geomorfológicas do núcleo 

cristalino pré-cambriano, dos sedimentos paleozóicos da bacia do Paraná e das 

seqüências transgressivo-regressivas que depositaram sedimento marinho no Holoceno 

(Viera e Rangel, 1988). 

Ao norte, os rios formadores contribuem com uma vazão média de 38.000 

m3/s, sendo 84,6% do volume atribuído ao Rio Jacuí, 7,5% ao Rio dos Sinos, 5,2% ao 

Rio Caí e 2,7% ao Rio Gravataí. Como agentes transportadores de sedimento, os rios 

formadores perdem competência ao chegar na ampla bacia deposicional (Nicolodi, 

2007) e as taxas de sedimentação de material grosseiro variam de 3,5 a 8,3 mm/ano 

(Martins et al., 1989).  

O lago Guaíba armazena um volume aproximado de 1,5 bilhões m3 de água e 

seu regime de escoamento é bidimensional, com sentido natural de escoamento para o 

sul e velocidade média de correntes  baixa (10 cm.s-1) devido ao pequeno gradiente do 

lago. As flutuações do nível d’água da laguna dos Patos e a direção e a intensidade dos 
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ventos são fatores controladores da dinâmica de escoamento (Vieira e Rangel, 1988; 

Bendati et al., 2003). Com isso, o lago Guaíba não é apenas a extensão dos rios 

formadores, mas um tipo de reservatório intimamente ligado à Laguna dos Patos 

(Nicolodi, 2007). 

Os ventos predominantes em Porto Alegre são dos quadrantes  leste (22%), 

leste-sudeste (17%) e sudeste (14%). De março a julho há redução da velocidade 

média dos ventos que oscilam entre 1,0 (calmaria) e 2,0 m.s-1 (sem calmaria) e os 

quadrantes predominantes são leste e sul-sudeste seguidos de oeste e leste. De agosto a 

outubro as velocidades médias oscilam entre 2,0 a mais de 2,5 m.s-1 e o quadrante 

predominante é leste-sudeste (Moreno, 1961; Livi, 1998). 

O clima da região do lago é subtropical úmido (mesotérmico brando) – Cfa de 

acordo com Köppen (1948). As médias dos valores mínimos e máximos de 

temperatura são de 14,8 e 24,2 ºC, respectivamente, e a precipitação média acumulada 

anual fica na faixa de 1324 (Livi, 1998) a 1366 mm (Vieira e Rangel, 1988). 

O lago Guaíba é um importante manancial para abastecimento das cidades de 

entorno, além de propiciar outros usos para atividades econômicas e comerciais 

(Bendati et al., 2003; Rodrigues, 2004). Por abranger o maior contingente 

populacional e produtivo do estado, apresenta grande número de problemas ambientais 

(Tavares et al., 2003).  

Para o estudo do fitoplâncton selecionou-se o ponto junto à captação de água 

Menino Deus, com operação de tratamento e abastecimento público sob 

responsabilidade do Departamento Municipal de Água e Esgotos – DMAE de Porto 

Alegre/RS. O ponto fica a 500 m da margem esquerda do lago, em frente ao Parque 

Marinha do Brasil, bairro Menino Deus, município de Porto Alegre, e suas coordenadas 

são 30º03’31”S – 51º14’09”W (Figura II-1). Foram motivos para a escolha desse 

ponto: a disponibilidade de considerável número de resultados de análises ambientais 

oriundas de monitoramento mensal historicamente efetuado pelo DMAE, importância e 

abrangência populacional da captação de água e a proximidade do ponto com a foz do 

Arroio Dilúvio, cuja micro-bacia abriga cerca de 50% da população de Porto Alegre. A 

captação Menino Deus é monitorada mensalmente pelo DMAE desde 1971. A água 

bruta é bombeada até a Estação de Tratamento de Água José Loureiro da Silva - ETA 

JLS para tratamento avançado e distribuição para mais de 453.000 habitantes. A vazão 

nominal é de 2.600 L.s-1 e a vazão máxima atual de captação é de 3.000 L.s-1. 
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Figura II-1. Localização geográfica da área de estudo. Em A - Brasil, B – detalhe do 
Estado do Rio Grande do Sul – RS, C – detalhe do Lago Guaíba e D – detalhe com a 
indicação do ponto de coleta (captação de água Menino Deus). Fonte: Google Earth.  

 

30º03’31”S –
51º14’09”W
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A  capacidade de reservação na ETA é de 15.000 m3 e o processo de tratamento 

consiste na coagulação prévia com sulfato de alumínio, floculação por fluxo mecânico, 

decantação convencional, filtração rápida por gravidade em filtro de areia, desinfecção 

com gás cloro, fluoretação com ácido fluossilíssico e alcalinização com cal virgem 

(Porto Alegre – DMAE, 2009). A implantação de unidade dosadora de carvão ativado 

ocorreu em meados de 2006 como medida preventiva aos efeitos produzidos por 

florações de algas e cianobactérias nas águas, principalmente gosto e odor atribuídos 

aos metabólitos metil-isoborneol – MIB e geosmina. O tratamento avançado se deve à 

influência dos impactos ambientais atribuídos a toda região hidrográfica e à principal 

bacia de drenagem da cidade que tem escoamento pelo Arroio Dilúvio, cuja foz se 

localiza à montante da captação. O arroio Dilúvio está impactado pelos despejos de 

esgotos sanitários oriundos da intensiva ocupação humana na região (Faria et al., 1994; 

Morandi e Faria, 2002).  

Estão previstos investimentos em tratamento para os esgotos sanitários da bacia 

do Dilúvio pelo Programa Integrado Sócio-Ambiental – PISA (Porto Alegre, 2007), 

tornando relevante o estudo e a memória das condições anteriores à implementação das 

obras como forma de avaliar os impactos positivos do empreendimento ao longo do 

tempo. Soma-se e estes motivos, a proximidade do ponto com os laboratórios de análise 

do DMAE, cerca de dois quilômetros do ponto de coleta, tornando o custo e o tempo de 

deslocamento menos dispendiosos. 

 

II-2 Coletas e análises das variáveis ambientais 

 

Para o estudo de longa duração consideraram-se as coletas mensais realizadas 

pelo DMAE com auxílio da embarcação Salminus, entre julho/1996 e junho/2006 na 

sub-superfície da água, obtidas com bomba peristáltica, com exceção de julho/1999 e 

setembro/2003, totalizando 118 amostras. As amostras do fitoplâncton da série de longa 

duração foram acondicionadas em frascos opacos de polietileno e mantidas refrigeradas 

até seu processamento no laboratório. Alíquotas oriundas da coleta de bomba foram 

preservadas em lugol acético (Vollenweider, 1974) a 0,5% e protegidas da luz até a 

contagem. Para o estudo do ciclo anual as coletas também ocorreram com periodicidade 

mensal no período de setembro/2007 a agosto/2008 e foram realizadas com garrafa de 



 16

Van Dorn e com rede de náilon (malha de 20µm) para complementar o estudo 

qualitativo. Alíquotas oriundas da coleta de garrafa foram preservadas em lugol acético 

a 0,5% e protegidas da luz em câmara fria, a cerca de 8ºC, até a contagem.  

Para cada amostragem, tanto da série de longa duração quanto da série do ciclo 

anual, foram obtidos os resultados de análises e medições de parâmetros 

meteorológicos, limnológicos, físicos e químicos que foram denominados “variáveis 

ambientais” indiscriminadamente. As variáveis ambientais analisadas foram: 

temperatura do ar e da água, chuva acumulada (nos trinta dias anteriores à coleta), altura 

da lâmina d’água em relação ao nível do mar, transparência do disco de Secchi, 

profundidade, sólidos suspensos totais, potencial hidrogeniônico, condutividade elétrica, 

oxigênio dissolvido, nitrogênio amoniacal, nitrato, nitrogênio orgânico (somente na 

série de longa duração), fósforo total e clorofila-a. Os códigos, unidades, origem dos 

dados e referências para material/métodos das variáveis ambientais são apresentados na 

Tabela II-1. 

 

II-3 Análises e identificação do fitoplâncton 

 

Na série de longa duração a análise qualitativa do fitoplâncton consistiu na 

observação de alíquotas não preservadas em câmaras de sedimentação através de 

invertoscópio e/ou câmaras de contagem e/ou lâminas e lamínulas através de 

microscópio binocular em aumentos variando de 150 a 1500X. Sempre que possível, os 

táxons foram identificados até o nível genérico com o auxílio das seguintes bibliografias 

disponíveis no laboratório: Prescott (1954, 1982), Edmondson (1959), Bicudo e Bicudo 

(1970), Bourrelly (1970, 1972, 1981), Torgan e Aguiar (1978), Streble e Krauter 

(1985), Parra e Bicudo (1996), Prygiel e Coste (1999), Lobo et al. (2002), Werner 

(2002), Wehr e Sheath (2003) e Bicudo e Menezes (2005). 

Quando necessário, o material preservado foi concentrado por sedimentação 

seguida de sifonamento ou por centrifugação a 1000g por 20 min. (Sant’Anna et al., 

2006; Cybis et al., 2006). 
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Tabela II-1. Variável ambiental, respectivo código, unidade, origem dos dados e material/métodos de análises. (DMAE/DVP – Departamento 
Municipal de Água e Esgotos/Divisão de Pesquisa; 8 º DISME –  8º Distrito de Meteorologia do RS; SPH – Superintendência de Portos e 
Hidrovias do RS). 

Variável ambiental Código Unidade Origem dos dados Material/método

Temperatura da água Tar ºC DMAE/DVP, Equipe de coleta Termômetro de campo

Temperatura do ar Tag ºC DMAE/DVP, Equipe de coleta Termômetro de campo

Chuva acumulada CH mm  8º DISME/RS, planilha de dados diários Pluviômetro

Nível da água Hnm m SPH/RS, planilha de dados diários Régua do Parque Harmonia, margem esquerda do lago 
Guaíba, Porto Alegre, com zero a 23,72 cm abaixo do 
nível do mar

Disco de Secchi Zs m DMAE/DVP, Equipe de coleta Disco de Secchi

Profundidade Zmax m DMAE/DVP, Equipe de coleta Disco de Secchi

Sólidos suspensos totais SST mg.L-1 DMAE/DVP, Laboratório de Físico-Química Gravimétrico (ABNT, 1989)

Potencial hidrogeniônico pH - DMAE/DVP, Laboratório de Físico-Química Eletrométrico (ABNT, 1999)

Condutividade elétrica COND µS.cm-1 DMAE/DVP, Laboratório de Físico-Química Eletrométrico (ABNT, 1999a)

Oxigênio dissolvido OD mg.L-1 DMAE/DVP, Laboratório de Físico-Química Iodométrico (volumétrico) de Winkler (ABNT, 1988)

Nitrogênio amoniacal NH3 µg.L-1 DMAE/DVP, Laboratório de Cromatografia Iônica Cromatografia iônica (USEPA, 1986)

Nitrato NO3 µg.L-1 DMAE/DVP, Laboratório de Cromatografia Iônica Cromatografia iônica (USEPA, 1993)

Nitrogênio orgânico NORG µg.L-1 DMAE/DVP, Laboratório de Físico-Química Espectrofotométrico (ABNT, 1997)

Fósforo total PT µg.L-1 DMAE/DVP, Laboratório de Físico-Química Espectrofotométrico (ABNT, 1992)

Clorofila-a Cla µg.L-1 DMAE/DVP, Laboratório de Hidrobiologia Espectrofotométrico com acetona aquosa a 90% (APHA, 
1995)
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A quantificação na série de longa duração foi realizada pelo método de Whipple 

et al. (1927) em câmara de contagem de Sedgwick-Rafter com capacidade de 1 mL. 

Indivíduos foram contados através de amostragem de campos ou faixas aleatórias 

(APHA, 1995) em microscópio binocular, aumento de 300X. Foram considerados como 

indivíduos as células, colônias, filamentos ou cenóbios contados. Sempre que possível, 

procurou-se garantir suficiência amostral de 80% através da contagem de, no mínimo, 

100 indivíduos do táxon mais abundante na amostra. 

No ciclo anual, a análise qualitativa do fitoplâncton foi efetuada com material 

oriundo de garrafa (vivo e preservado) e de rede.  Procurou-se viabilizar a identificação 

dos táxons em nível infragenérico com o uso de artigos especializados e, 

principalmente, pelas seguintes bibliografias: Huber–Pestalozzi (1938, 1941, 1942, 

1950, 1955, 1961), Javornický (1967, 2003), Anton e Duthie (1981), Ettl (1983); 

Sant’Anna (1984); Bicudo e Samanez (1984), Tell e Conforti (1984), Klaveness (1985), 

Starmach (1985), Ettl et al. (1988), Round et al. (1990), Popovský e Pfiester (1990), 

Franceschini (1992), Menezes (1994), Cox (1996), Komárek e Anagnostidis (1999, 

2005), Werner (2002), Fortes et al. (2003), Novarino (2003), Bicudo (2004), Souza e 

Menezes (2005), Wotowski e Hindák (2005), Cybis et al. (2006), Cardoso e Torgan 

(2007), Castro e Bicudo (2007) e Kristiansen e Preisig (2007). Também foram 

consultados os levantamentos e revisões para a ficoflórula do Rio Grande do Sul, 

realizados por Torgan et al. (1999, 2001, 2003) e Alves-da-Silva e Hahn (2001), a fim 

de verificar a pertinência das identificações. A exigüidade de tempo para o 

processamento das amostras e para o contato com especialistas não permitiu estudos 

populacionais mais avançados na identificação de táxons infragenéricos. Para tanto, 

desenhos esquemáticos, fotos e medidas também auxiliaram na definição e enumeração 

de táxons (sp 1, sp 2...).   

A análise quantitativa foi realizada através de câmaras de sedimentação 

(Utermöhl, 1958) de 5, 15 ou 25 mL, em microscópio invertido da marca WILD, 

aumento de 600X, equipado com retículo de Whipple calibrado conforme APHA 

(1995), por ser o método mais recomendado na atualidade (Huszar e Giani, 2004). 

Foram efetuadas contagens de indivíduos e de células concomitantemente. Sempre que 

possível, buscou-se suficiência amostral de 80% pela função de relação entre táxons 

inventariados e indivíduos contados conforme Pappas e Stoermer (1996).  
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Alíquotas das doze amostras mensais do ciclo anual foram preservadas em 2% 

de formol e depositadas no Herbário Profº. Dr. Alarich R. H. Schultz (HAS) do Museu 

de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (MCN/FZB) as 

quais seguem numerações e datas de coletas: HAS 107.939 (17/09/2007), HAS 107.940 

(02/10/2007), HAS 107.941 (20/11/2007), HAS 107.942 (11/12/2007), HAS 107.943 

(15/01/2008), HAS 107.944 (14/02/2008), HAS 107.945 (13/03/2008), HAS 107.946 

(15/04/2008), HAS 107.947 (13/05/2008), HAS 107.948 (16/06/2008), HAS 107.949 

(15/07/2008) e HAS 107.950 (27/08/2008).  

Tanto para o estudo de longa duração quanto para o ciclo anual 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 e Leighton, 1986). Foram providenciadas as freqüências 

amostrais e as freqüências de eventos de abundância dos táxons. Foram consideradas 

medidas de estrutura da comunidade fitoplanctônica a riqueza de táxons – S (número 

absoluto de táxons), o índice de Shannon-Wiener – H’ e o índice de dominância de 

Simpson – D (%), obtidos para a totalidade de amostras através do pacote estatístico 

Past (Hammer et al., 2005). Segundo Odum (1983) e Krebs (1998), o índice de Simpson 

– D mostra a “concentração de dominância”, uma vez que, quanto maior o valor, maior 

a dominância por uma ou poucas espécies. Esse índice é calculado através da soma dos 

quadrados das razões entre o valor de importância (múmero, biomassa, ...) de cada 

táxon/espécie e o total dos valores de importância da comunidade. O cálculo do 

recíproco (1-D) é um índice de diversidade comparável ao índice de Shannon-Wiener, 

mas que varia de 0 a 1. Pelo pacote estatístico Past, pôde-se expressar D em 

percentagem (%) através do algoritmo D X 100, denominando-o, então, de índice de 

dominância de Simpson. 

O agrupamento dos táxons em classes taxonômicas procurou seguir o sistema de 

Hoek et al. (1995) com exceção da classe Chlorophyceae que, latu sensu, agrupou todas 

as classes de algas verdes sem reprodução por conjugação, e da Ordem Codosigales que 

foi agrupada à classe Chrysophyceae de acordo com o sistema de Bourrely (1981) e 

aplicado no levantamento de Torgan et al. (2003) para a ficoflórula do Rio Grande do 

Sul. Também para a ocorrência inédita de Mesostigma viride Lauterborn no ciclo anual, 

com identificação em microscopia óptica baseada em Ettl (1983), a classe 

Prasinophyceae foi listada separadamente das algas verdes. No entanto, a ultra-estrutura 
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dos flagelos de Mesostigma tem sido associada à linhagem das Streptophyta (atual 

classe Mesostigmatophyceae), ao invés das demais Prasinophyceae, relacionadas à 

linhagem das Viridiplantae (Reviers, 2006).  

O agrupamento dos táxons em grupos morfo-funcionais foi adaptado de Salmaso 

e Padisák (2007) considerando os critérios que não necessitassem de biometria, em 

especial o GALD – greatest axis linear dimension para a definição de formas pequenas 

e grandes, uma vez que a listagem de táxons do fitoplâncton não possuía essa 

informação. As características utilizadas para o agrupamento foram, então, presença ou 

ausência de flagelos, potencial mixotrofia ou autotrofia “estrita”, presença ou ausência 

de núcleo verdadeiro, presença e simetria de frústulas de sílica e organização celular do 

talo (unicelular, colonial/cenobial ou filamentoso).  

Com isso, foram propostas 11 formas de vida as quais seguem relacionadas aos 

grupos morfo-funcionais – GMF propostos em Salmaso e Padisák (2007) e às classes 

taxonômicas na Tabela II-2. A terminologia “mixotróficos” foi referida à “potencial” 

mixotrofia, ou seja, à possibilidade dos representantes utilizarem outras fontes orgânicas 

de nutrição que não a fotossíntese. 

 

II-4 Análise dos dados 

 

Para a série de longa duração retrospectiva, a análise e a discussão dos 

resultados foi organizada de três formas. Inicialmente determinaram-se as estatísticas e 

relações gerais entre variáveis ambientais e classes e grupos morfo-funcionais do 

fitoplâncton. Posteriormente foram abordadas a variação sazonal e a variação interanual 

das variáveis e das classes e formas de vida do fitoplâncton.  

As estatísticas descritivas das densidades das classes e grupos morfo-funcionais 

foram efetuadas para dados log-transformados (logx+1) e após reconvertidas a ind.mL-1 

através do algoritmo (10logx+1) – 1, a fim de minimizar o efeito da variância devido à 

dimensionalidade numérica da expressão dos resultados de densidade em relação às 

demais variáveis ambientais (Valentin, 2000; Bini, 2004). A análise da significância das 

correlações entre variáveis e densidade de classes e grupos do fitoplâncton baseou-se 

em Triola (2005) considerando os valores críticos (r- crítico) para o total de pares de 

dados (n = 118). 
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Tabela II-2. Grupos morfo-funcionais do fitoplâncton, adaptado de Salmaso e Padisák (2007), e relação com classes taxonômicas, respectivas 
codificações utilizadas neste trabalho e exemplos de gêneros duplamente classificados por linhas e colunas.  

Cyanophyceae Chlorophyceae Bacillario-
phyceae Euglenophyceae Dinophyceae Crypto-

phyceae
Zygnemato-

phyceae
Chryso-
phyceae

Xantho-
phyceae

Raphido-
phyceae

Prasino-
phyceae

Códigos CYA CHLO DIA EUG DINO CRYP ZYG CHRY XAN RAP PRAS

Flagelados mixotróficos coloniais FMC Synura, 
Dynobryon

Flagelados mixotróficos unicelulares FMU Euglena 
Trachelomonas

Gimnodinium 
Peridiniales

Cryptomonas 
Rhodomonas

Chrysococcus 
Mallomonas

Merotrichia 
Vacuolaria

Flagelados autotróficos unicelulares FAU Chlamydomonas 
Pteromonas Mesostigma

Flagelados autotróficos coloniais FAC Pandorina 
Eudorina

Cianobactérias filamentosas CYF Planktothrix 
Anabaena

Cianobactérias coloniais CYC
Merismopedia 

Microcystis 
Sphaerocavum

Diatomáceas cêntricas DIC Cyclotella 
Aulacoseira

Diatomáceas penadas DIP
Navicula 
Nitzschia 
Synedra

Cocóides verdes e outras unicelulares CVU Monoraphidium 
Golenkinia

Closterium 
Staurastrum Tetraplektron

Coloniais/cenobiais verdes e outras coloniais CVC Micractinium 
Scenedesmus 

Verdes e outras filamentosas VFI Cladophora 
Stichococcus

Spondylosium 
Hyalotheca Tribonema

Classes taxonômicas
Grupos morfo-funcionais
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Para testar a hipótese da sazonalidade, os dados de variáveis, classes e grupos 

morfo-funcionais (descritores) foram agrupados em séries estacionais (inverno, 

primavera, verão e outono) considerando suas datas e o calendário anual oficial, a fim 

de efetuar os testes de análise de variância – ANOVA não paramétrica de Kruskal-

Wallis e as comparações múltiplas entre médias (post hoc de Dunn) nas estações do ano. 

Foram consideradas significativas as diferenças cujos valores dos testes corresponderam 

a p < 0,05. Para testar a hipótese da eutrofização e alterações na hidrodinâmica e na 

composição das classes e grupos morfo-funcionais ao longo dos anos, os dados 

interanuais foram arbitrariamente divididos em duas séries de cinco anos, S1 (de 1996-

1997 a 2000-2001) e S2 (de 2001-2002 a 2005-2006) para efetuar o teste não 

paramétrico de Mann-Whitney. Foram consideradas significativas as diferenças cujos 

valores dos testes corresponderam a p < 0,05. A opção por testes não paramétricos na 

comparação entre médias baseou-se em Callegari–Jacques (2003) considerando que 

algumas variáveis (NO3, NH3 e Cla) e praticamente todos os conjuntos de dados 

(descritores) de classes, grupos morfo-funcionais e fitoplâncton total, mesmo log-

transformados, não apresentaram distribuição normal (teste de KS, p >0,10).  Com isso, 

buscou-se o mesmo poder de teste para avaliar e comparar todos os descritores. 

 Para as análises multivariadas, os dados das variáveis ambientais foram 

padronizados através do quociente da diferença entre o valor e a média geral do 

descritor e seu respectivo desvio padrão (escore z), passando a ser expressa em unidades 

de desvio padrão. A fim de produzir diagramas que pudessem resumir as informações, 

foi utilizada a técnica de ordenação multivariada não-hierárquica conhecida como 

análises de componentes principais – ACP que sempre foi efetuada em dois blocos ou 

“sets” nos capítulos.  O primeiro set considerou apenas as variáveis ambientais 

padronizadas e o segundo set agregou as matrizes de correlação com as densidades de 

classes e grupos morfo-funcionais do fitoplâncton.  

Para o perfil temporal da série de longa duração foram consideradas todas as 

variáveis padronizadas e as correlações de todos os valores das variáveis com todos os 

valores log-transformados das densidades de classes e grupos morfo-funcionais do 

fitoplâncton. Nas matrizes de ACP das variações sazonal e internanual só foram 

consideradas as variáveis, densidade de classes e grupos morfo-funcionais com 

diferenças significativas entre estações do ano ou entre S1 e S2. Também para as 

variações sazonal e internanual, as matrizes de ACP foram compostas pelos valores 
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médios mensais ou interanuais padronizados das variáveis e pelas matrizes de 

correlação entre as variáveis e os valores médios, também mensais ou interanuais, das 

densidades das classes e dos grupos morfo-funcionais do fitoplâncton.  

A análise de agrupamento (cluster analysis) entre unidades temporais mensais e 

estacionais considerou os valores médios de densidade log-transformados de cada táxon 

na série de longa duração. Foi utilizado o método de ligação de Ward. A distância 

euclidiana foi a medida de dissimilaridade. O nível de significância foi conseguido pelo 

cálculo do coeficiente de correlação cofenético – C.C.C. (Valentin, 2000). 

Para todas as estatísticas descritivas e multivariadas foi utilizado o pacote 

estatístico Past (Hammer et al., 2001). A significância dos  componentes principais 

baseou-se em curvas de “brocken-stick” (Bini, 2004) obtidas pelo pacote. Para as 

estatísticas inferenciais (testes de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney) foi utilizado o 

pacote estatístico Biostat 4.0 (Ayres e Ayres Júnior, 2005). 

Os resultados do ciclo anual prospectivo foram organizados considerando o 

perfil temporal dos valores mensais das variáveis ambientais, sendo que os mesmos 

foram comparados aos valores mínimos e máximos mensais observados na série de 

longa duração. Efetuou-se comparação dos conjuntos de resultados das variáveis 

ambientais entre o ciclo anual e a série de longa duração utilizando o teste não 

paramétrico de Mann-Whitney. Foram consideradas significativas as diferenças cujos 

valores dos testes corresponderam a p < 0,05.  

Tendo em vista as técnicas diferenciadas de coleta, preservação, concentração e 

quantificação do fitoplâncton no ciclo anual prospectivo, buscou-se a comparação com a 

série de longa duração pela avaliação dos escores das ACPs e correlações das classes e 

grupos morfo-funcionais do fitoplâncton com variáveis ambientais associadas. As 

densidades de células das classes e grupos morfo-funcionais também foram analisadas 

quanto ao seu perfil temporal e também sofreram log-transformação. Os valores da 

contagem de células de cianobactérias foram confrontados aos valores máximos 

permitidos – VMP contidos na legislações sanitária – Portaria 518/2004 (Brasil, 2004). 

A preparação dos dados para os sets 1 e 2 da ACP do ciclo anual foi a mesma utilizada 

para a série de longa duração. No entanto, o set 2 do ciclo anual foi sub-dividido para 

classes e grupos morfo-funcionais. 
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III RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

CAPÍTULO 1 

Fitoplâncton e relações com variáveis ambientais 

 

1.1. Variáveis ambientais 

 

As estatísticas descritivas e os coeficientes de correlação linear de Pearson – r  

entre as variáveis ambientais no estudo de longa duração são apresentadas nas Tabelas 

1.1 e 1.2 respectivamente. Os perfis temporais das variáveis ambientais são 

apresentados nas Figuras 1.1 e 1.2. 

A temperatura do ar - Tar apresentou média de 21,8 ºC, valor mínimo de 12,0 ºC 

em 11/07/2000 e valor máximo de 31,0 ºC em 04/03/1999 e em 03/01/2001. Já a 

temperatura da água – Tag apresentou média de 21,3 ºC, valor mínimo de 12,8 ºC em 

01/06/1998 e valor máximo de 29,0 ºC em 11/01/2006 (Tabela 1.1). Os perfis 

temporais de Tar e Tag permitiram verificar correspondência e recorrência cíclica entre 

aumentos e reduções nos valores (Figura 1.1). Tar e Tag apresentaram correlação forte 

(r = 0,862, p < 0,05). As variáveis mais correlacionadas às Tar e Tag foram a altura da 

lâmina d’água em relação ao nível do mar – Hnm (r = -0,536 e r = -0,504) e a clorofila-

a – Cla (r = 0,462 e r = 0,496) para p <0,05 (Tabela 1.2).  

A chuva acumulada - CH apresentou média de 118,0 mm, valor mínimo de 0,6 

mm em 20/01/1997, quando Tar foi de 27,0 ºC e valor máximo de 252,3 mm em 

17/10/2000, quando Tar foi de 21,5 ºC (Tabela 1.1).  O perfil temporal mostrou período 

mais seco entre 1996 e 1997, período de elevação dos valores mínimos entre 1999 e 

2001 e redução dos valores mínimos entre 2002 e 2004. O pico de 2005 foi de 245,8 

mm e ocorreu em 13/09/2005. (Figura 1.1). As variáveis mais correlacionadas 

positivamente à CH foram a altura da lâmina d’água em relação ao nível do mar – Hnm 

(r = 0,636), os sólidos suspensos totais – SST (r = 0,564) e, negativamente, a 

transparência do disco de Secchi – Zs (r = -0,595) para p < 0,05 (Tabela 1.2). 

O nível da água - Hnm apresentou média de 1,22 m e valor mínimo de 0,27 m 

em 02/12/1999, quando o valor de Tar esteve acima da média (28,0 ºC) e o valor de CH 
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estive abaixo da média (108,4 mm). O valor máximo de Hnm foi de 2,34 m e ocorreu 

em três diferentes datas com Tar abaixo da média e CH com valor acima da média: 

25/07/2001 (Tar = 16,0 ºC; CH = 202,6 mm), 24/06/2002 (Tar = 13,0 ºC; CH = 178,6 

mm) e 18/10/2005 (Tar = 19,0 ºC; CH = 236,3 mm).  (Tabela 1.1). Em geral os valores 

de Hnm foram diretamente correlacionados aos valores de CH (r = 0,636) e 

inversamente correlacionados aos valores de Tar e Tag (r = -0,536 e r = -0,504) para p < 

0,05 (Figura 1.1 e Tabela 1.2). 

A média da transparência do disco de Secchi - Zs foi de 0,36 m e correspondeu a 

cerca de 3,5% da profundidade – Zmax, cuja média foi de 10,4 m na série. O valor 

mínimo de Zs foi de 0,15 m e ocorreu em quatro diferentes datas com valores de Zmax 

e CH acima da média: 17/10/1996 ( Zmax = 10,7 m; CH = 195,0 mm), 14/06/1999 

(Zmax = 10,5 m; CH = 207,3 mm), 17/10/2000 (Zmax = 11,1 m; CH = 252,3 mm) e 

25/07/2001 (Zmax = 11,5 m; CH = 202,6 mm). A penúltima data correspondeu ao 

máximo de CH e a última data ao valor máximo de Hnm (2,27 m) e ao menor valor 

relativo da Zs em relação a Zmax, cerca de 1,3 %. O valor máximo de Zs foi de 0,70 m 

ocorreu em duas diferentes datas mais ao final da série: 04/02/2004 (CH = 74,6 mm; 

Zmax = 10,0 m) e 28/04/2004 (CH = 63,0 mm e Zmax = 9,5 m). Nesta última data, a 

razão Zs/Zmax teve o seu valor máximo que foi de 7,4% (Zs = 0,70 m). O valor mínimo 

de Zmax foi de 8,5 m em 14/04/2005 (CH = 120,4 mm; Zs = 0,50 m) e o valor máximo 

ocorreu em duas datas: 23/10/1997 (CH = 227,1 mm; Zs = 0,20 m) e 04/11/1997 (CH= 

195,0 mm; Zs = 0,30 m) (Tabela 1.1). Os perfis temporais permitiram verificar 

aumento da transparência e redução da profundidade ao longo dos anos (Figura 1.1). 

Em geral, a variação de Zs foi negativamente e mais fortemente correlacionada aos 

sólidos suspensos totais – SST (r = -0,702), CH (r = -0,595), Hnm (r = -0,503) e Zmax 

(r = -0,449) para p < 0,05 (Tabela 1.2). 

Os sólidos suspensos totais – SST apresentaram média de 22,8 mg.L-1, valor 

máximo de 46 mg.L-1 em 11/07/2000 (CH = 222,1 mm) e valor mínimo de 10 mg.L-1 em 

seis datas mais ao final da série: 08/10/2003 (CH = 99,4 mm), 28/04/2004 (CH = 63,0 

mm), 14/02/2006 e 14/03/2006 (CH = 53,8 mm), 19/04/2006 (CH = 48,7 mm) e 

16/05/2006 (CH = 60,7 mm) (Tabela 1.1). 
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Tabela 1.1. Variáveis ambientais no Lago Guaíba, RS, no período de julho/1996 a 
junho/2006. Mín. = mínimo; Máx. = máximo; s = desvio padrão.  
 

Variável ambiental Unidade Código Mín. Máx. Média s

Temperatura do ar ºC Tar 12,0 31,0 21,8 4,7

Temperatura da água ºC Tag 12,8 29,0 21,3 4,5

Chuva acumulada mm CH 0,6 252,3 118,0 62,0

Nível da água m Hnm 0,27 2,34 1,22 0,43

Disco de Secchi m Zs 0,15 0,70 0,36 0,11

Profundidade m Zmax 8,5 12,0 10,4 0,7

Sólidos suspensos totais mg.L-1 SST 10 46 22,8 8,4

Potencial hidrogeniônico - pH 6,6 7,7 7,1 0,2

Condutividade elétrica µS.cm-1 COND 52,3 97,1 73,7 9,7

Oxigênio dissolvido mg.L-1 OD 4,4 7,9 6,1 0,8

Nitrogênio amoniacal µg.L-1 NH3 90,0 2350,0 681,2 320,6

Nitrato µg.L-1 NO3 0,0 790,0 279,4 196,9

Nitrogênio orgânico µg.L-1 NORG 70,0 1470,0 746,9 259,7

Fósforo total µg.L-1 PT 58,7 215,4 134,7 33,1

Clorofila a µg.L-1 Cla 0,0 19,9 3,0 3,6
 

 

O perfil temporal dos SST permitiu verificar elevação dos valores de 1997 a 

2000, período de variação e valores reduzidos entre 2000 e 2001 seguido de elevação 

em 2002 e redução em direção ao final da série (Figura 1.1). SST foram 

significativamente e mais fortemente correlacionados à Zs (r = -0,702), CH (r = 0,564), 

Zmax (r = 0,539) e Hnm (r = 0,530) para p < 0,05 (Tabela 1.2).  

O potencial hidrogeniônico - pH variou de 6,6 (04/03/1997, 25/07/2001, 

25/11/2003 e 04/08/2004) a 7,7 (04/03/1999, 15/03/2000 e 03/01/2001) e apresentou 

média de 7,1. O valor mínimo de 6,6 em 25/07/2001 correspondeu ao máximo de Hnm 

(2,27 m) e ao mínimo de Zs (0,15 m). O valor máximo de 7,7 correspondeu ao máximo 

de temperatura do ar (31,0 ºC) em 04/03/1999 e 03/01/2001 (Tabela 1.1 e Figura 1.1). 

O pH foi principalmente e significativamente correlacionado às variáveis Tar (r = 

0,353), Tag (r = 0,359), clorofila-a – Cla (r = 0,328), CH (r = -0,390) e Hnm (r = -

0,388) para p < 0,05 (Tabela 1.2).  
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Tabela 1.2. Matriz de correlação de Pearson – r entre as variáveis ambientais. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. Valores sublinhados 
não significativos para  α = 0,05 (r tabelado = ± 0,180). Significado dos códigos das variáveis na Tabela 1.1. 

Tar Tag CH Hnm Zs Zmax SST pH COND OD NH3 NO3 NORG PT Cla

Tar 1
Tag 0,862 1
CH -0,311 -0,291 1
Hnm -0,536 -0,504 0,636 1
Zs 0,229 0,221 -0,595 -0,503 1
Zmax -0,312 -0,347 0,422 0,545 -0,449 1
SST -0,253 -0,202 0,564 0,530 -0,702 0,539 1
pH 0,353 0,359 -0,390 -0,388 0,178 -0,156 -0,125 1
COND -0,016 0,017 -0,199 -0,345 0,290 -0,312 -0,129 0,138 1
OD -0,391 -0,447 -0,132 -0,045 0,186 -0,059 -0,219 0,082 -0,096 1
NH3 -0,070 -0,123 -0,093 -0,092 0,043 -0,001 -0,010 0,069 0,365 -0,060 1
NO3 -0,076 0,021 -0,044 -0,086 0,056 -0,374 -0,167 -0,067 0,158 0,032 0,102 1
NORG -0,092 -0,051 0,271 0,189 -0,358 0,230 0,372 -0,013 -0,110 -0,014 0,186 -0,037 1
PT -0,294 -0,276 0,259 0,345 -0,264 0,114 0,267 -0,282 0,036 -0,152 0,012 0,287 0,098 1
Cla 0,462 0,496 -0,366 -0,444 0,298 -0,428 -0,316 0,328 0,146 -0,004 -0,004 0,028 -0,141 -0,270 1
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Figura 1.1. Perfis temporais das variáveis temperatura do ar - Tar, temperatura da água 
– Tag, chuva acumulada – CH, nível da água – Hnm, disco de Secchi – Zs, 
profundidade – Zmax, sólidos suspensos totais – SST e potencial hidrogeniônico – pH. 
Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. 
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A condutividade elétrica - COND variou de 52,3 µS.cm-1 (18/10/2005) a 

97,1 µS.cm-1 (18/05/2000) e apresentou média de 73,7µS.cm-1 (Tabelas 1.1).  e Figura 

1.2). COND foi correlacionada à Hnm (r = -0,345) e ao nitrogênio amoniacal – NH3 (r 

= 0,365) para p < 0,05 (Tabela 1.2). O valor mínimo de COND (52,3 µS.cm-1) 

ocorreu em 18/10/2005 e correspondeu ao valor máximo de Hnm (2,27 m) e o valor 

máximo (97,1 µS.cm-1) ocorreu em 18/05/2000, quando o valor de Hnm foi de 1,17 m.    

O oxigênio dissolvido – OD apresentou média de 6,1 mg.L-1, valor mínimo de 

4,4 mg.L-1 em 14/01/2003, quando a temperatura da água foi de 27,5 ºC, e valor 

máximo de 7,9 mg.L-1 em 04/08/1999, quando a temperatura da água foi de de 15,7 ºC e 

em 17/08/1999, quando a temperatura da água foi de 14,0 ºC. O OD foi correlacionado 

significativamente e negativamente à Tar (r = -0,391) e à Tag (r = -0,447) para p < 0,05 

(Tabelas 1.1 e 1.2, Figura 1.2).  

Quanto às formas de nitrogênio analisadas, o nitrogênio amoniacal – NH3 variou 

de 90,0 µg.L-1 (22/04/2003) a 2.350,0 µg.L-1 (15/08/2002) e o seu valor médio para a 

série foi de 681,2 µg.L-1. NH3 foi correlacionado significativamente e positivamente à 

COND (r = 0,365) para p < 0,05. (Tabelas 1.1 e 1.2, Figura 1.2).  

O nitrato – NO3, apresentou valores abaixo do nível de detecção em 05/01/1998, 

10/03/1998 e 24/04/2002, valor máximo de 790,0 µg.L-1 (15/06/2005) e valor médio de 

279,4 µg.L-1 para a série, estando significativamente e negativamente correlacionado à 

profundidade - Zmax (r = -0,374) para p < 0,05 (Tabelas 1.1 e 1.2, Figura 1.2).  

O nitrogênio orgânico – NORG, variou de 70,0 µg.L-1 (17/05/2005) a 1.470,0 

µg.L-1 (07/12/1998) e apresentou média de 746,9 µg.L-1. NORG foi significativamente e 

principalmente correlacionado à transparência - Zs (r = -0,358) e aos sólidos suspensos 

totais - SST (r = 0,372) para p < 0,05 (Tabelas 1.1 e 1.2, Figura 1.2).  

O fósforo total - PT variou de 58,0 µg.L-1 (07/05/1997) a 215,4 µg.L-1 

(17/10/2000 e 16/10/2001) e apresentou média de 134,7 µg.L-1 (Tabela 1.1 e Figura 

1.2).  O fósforo total foi significativamente e principalmente correlacionado ao nível da 

água - Hnm (r = 0,345) para p  < 0,05 (Tabela 1.2). 

 

 



 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Perfis temporais das variáveis condutividade elétrica - COND, oxigênio 
dissolvido – OD, nitrogênio amoniacal – NH3, nitrato – NO3, nitrogênio orgânico – 
NORG, fósforo total – PT e clorofila-a – Cla. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a 
junho/2006.  
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A média de clorofila-a – Cla para a série foi de 3,0 µg.L-1 e seu valor máximo foi 

de 19,9 µg.L-1 em 27/01/2005. Valores abaixo do nível de detecção ocorreram em 

05/05/1998, 01/06/1998, 13/11/2001, 09/01/2002, 26/02/2002, 3/05/2003, 19/05/2004, 

17/05/2005, 28/07/2005, 14/03/2006. O menor valor não nulo foi de 0,2 µg.L-1 e 

ocorreu em 23/07/1998. Outros valores elevados de Cla em diferentes datas que 

representaram mais de duas unidades de desvio acima dos valores médios são 

destacados: 15,9 µg.L-1 (20/01/1997; escore z = 3,6 desvios), 10,8µg.L-1 (18/02/1997; 

escore z = 2,1 desvios), 10,6 µg.L-1 (02/12/1999; escore z = 2,1 desvios) e 17,8 µg.L-1 

(14/02/2006; escore z = 4,1 desvios) (Tabela 1.1 e Figura 1.2).  

Das quatorze variáveis correlacionadas à clorofila-a, cinco não apresentaram 

correlação significativa e foram COND, OD, NH3, NO3 e NORG. Os valores de Cla 

foram mais fortemente e positivamente correlacionados à Tar (r = 0,462), à Tag (r = 

0,496) e negativamente ao nível da água - Hnm (r = -0,444), à profundidade - Zmax (r = 

-0,428) e à chuva acumulada - CH (r = -0,366) para p < 0,05 (Tabela 1.2).  

 O diagrama da análise de componentes principais – ACP com a distribuição de 

todas as variáveis ambientais abordadas no estudo de longa duração, em relação aos 

dois primeiros componentes principais (CP I e II), é apresentado na Figura 1.3. Os 

coeficientes de correlação das variáveis consideradas com os dois primeiros 

componentes da ACP são apresentados na Tabela 1.3.  A ACP reteve 45,1% de 

explicação à variação do sistema analisado. O CP I identificou períodos de águas baixas 

e quentes, transparentes, com teores mais elevados de clorofila-a e períodos chuvosos de 

águas mais altas, profundas e túrbidas devido aos teores elevados de sólidos suspensos 

totais. O CP II foi principalmente explicado pelos teores de OD. As disponibilidades de 

fósforo total e nitrogênio orgânico foram relacionadas ao lado negativo do CP I. As 

disponibilidades de NH3 e NO3 apresentaram as menores dimensões de seus vetores 

para o sistema, estando principalmente associadas ao oxigênio dissolvido, à 

condutividade elétrica e ao disco de Secchi (Figura 1.3).  O primeiro eixo (CP I) 

explicou 31,1% da variabilidade e foi principalmente associado às variáveis Zs (r = 

0,705), Tar (r = 0,657), Tag (r = 0,649), e Cla (r = 0,647) em seu lado positivo, e às 

variáveis Hnm (r = -0,838), CH (r = -0,747), aos SST (r = -0,709) e à Zmax (r = -0,688) 

em seu lado negativo. O segundo eixo (CP II) reteve 14,0% de explicação e foi 

principalmente associado à variável OD (r = 0,627) em seu lado positivo e às variáveis 

Tag (r = -0,660), Tar (r = -0,640) e SST (r = -0,409) em seu lado negativo (Tabela 1.3). 
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Figura 1.3. Diagrama da análise de componentes principais – ACP para as variáveis ambientais. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. 
Significado dos códigos das variáveis na Tabela 1.1. 
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Tabela 1.3. Correlações das variáveis ambientais com os componentes principais I e II 
da ACP. Lago Guaíba, RS, Julho/1996 a Junho/2006. Significado dos códigos na 
Tabela 1.1. 

CP I II
% variação explicada 31,1 14,0

Variáveis ambientais

Tar 0,657 -0,640
Tag 0,649 -0,660
CH -0,747 -0,219
Hnm -0,838 -0,016
Zs 0,705 0,394
Zmax -0,688 -0,237
SST -0,709 -0,409
pH 0,485 -0,213
COND 0,318 0,305
OD -0,001 0,627
NH3 0,040 0,199
NO3 0,112 0,345
NORG -0,354 -0,266
PT -0,439 0,156
Cla 0,647 -0,193

Correlações

 

 

1.2. Fitoplâncton 

 

Para a série de longa duração, 151 táxons foram identificados, sendo 132 em 

nível genérico, dez em nível específico, quatro em nível de ordem, três em nível de 

classe e dois em nível de família, estando distribuídos nas Classes Cyanophyceae, 

Chlorophyceae, Bacillariophyceae, Euglenophyceae, Dinophyceae, Cryptophyceae, 

Zygnematophyceae, Chrysophyceae, Xanthophyceae e Raphidophyceae.  Na Tabela 1.4 

são listados os táxons em suas respectivas classes, bem como as freqüências amostrais e 

de eventos de abundância (%). Os táxons mais freqüentes pertenceram às Classes 

Bacillariophyceae, Euglenophyceae, Chlorophyceae, Cryptophyceae e Dinophyceae e 

foram: Aulacoseira sp., Nitzschia sp. e Trachelomonas sp. (99,2%), Chlamydomonas sp. 

(98,3%), Scenedesmus/Desmodesmus sp. (97,5%), Euglena sp. (96,6%), Cyclotella sp. 

(94,9%), Navicula sp. (92,4%), Cryptomonas/Rhodomonas sp. (90,7%) e Peridiniales 

não identificada - NI (85,6%).  
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Tabela 1.4. Diversidade de táxons para as classes fitoplanctônicas. Freqüências 
amostrais (%) - A e freqüência de eventos de abundância (%) - B. Lago Guaíba, RS, 
julho/1996 a junho/2006. NI – não identificado.  

A B A B
Anabaena sp. 44,1 0,8 Merismopedia sp. 45,8 3,4
Aphanizomenon sp. 11,0 - Microcystis sp. 22,9 0,8
Aphanocapsa sp. 24,6 1,7 Nostocaceae NI 0,8 -
Aphanothece sp. 2,5 - Oscillatoria sp. 24,6 -
Chroococcus sp. 10,2 - Oscillatoriales NI 1,7 -
Chroococcales NI 5,1 0,8 Phormidium sp. 33,9 0,8

Cylindrospermopsis raciborskii (Wol.) 
Seenayya. et Sub.Raju 7,6 1,7 Planktolyngbya sp. 0,8 -

Cyanophyceae filamentosa NI 9,3 1,7 Planktothrix isothrix (Skuja) Kom. et 
Komar. 26,3 5,9

Geitlerinema sp. 4,2 - Pseudanabaena sp. 38,1 2,5

Gomphosphaeria sp. 1,7 - Radiocystis fernandoi Kom.et Kom.-
Legn. 0,8 -

cf. Limnothrix 0,8 - Raphidiopsis sp. 21,2 1,7
Lyngbya sp. 11,0 - Romeria sp. 3,4 -

A B A B
Actinastrum sp. 47,5 0,8 Monoraphidium sp. 88,1 37,3
Ankistrodesmus sp. 58,5 6,8 Nephrocytium sp. 0,8 -
Asterococcus sp. 1,7 - Oocystis sp. 27,1 -
Botryococcus sp. 1,7 - Pachycladella sp. 2,5 -
Chlamydomonas  sp. 98,3 65,3 Pandorina morum (Müller) Bory 58,5 0,8
Chlorella sp. 19,5 0,8 Paradoxia multiseta Sirenko 6,8 -
Chlorogonium sp. 1,7 - Pediastrum sp. 45,8 -
Chlorophyceae NI 20,3 0,8 Pedinopera sp. 21,2 0,8
Chodatella sp. 2,5 - Platidorina sp. 0,8 -
Cladophora sp. 1,7 0,8 Polyedriopsis spinulosa Schmidle 5,1 -
Closteriopsis sp. 22,0 - Pteromonas sp. 9,3 -
Coelastrum sp. 44,9 0,8 Pyrobotrys sp. 1,7 -
Collodictyon sp. 8,5 - Scendesmus/Desmodesmus spp. 97,5 42,4
Coronastrum sp. 14,4 - Schroederia sp. 13,6 -
Crucigenia sp. 68,6 10,2 cf. Selenastrum sp. (?) 11,0 -
Dictyosphaerium sp. 72,9 7,6 Spermatozopsis exsultans Kors. 4,2 1,7
Dimorphococcus sp. 7,6 - Sphaerocystis sp. 11,9 0,8
cf. Elakatothrix 25,4 - Spondylomorum sp. 3,4 -
Eudorina sp. 46,6 - Tetraedron sp. 16,9 -
Franceia sp. 5,9 - Tetrallantos sp. 0,8 -
Gloeoactinium sp. 1,7 - Tetraspora sp. 5,1 -
Gloeocystis sp. 28,0 0,8 Tetrastrum sp. 13,6 -
Golenkinia sp. 17,8 - Treubaria sp. 10,2 -
Gonium sp. 11,0 - Volvox sp. 3,4 -
Kirchneriella sp. 25,4 - Westella sp. 1,7 -
Micractinium sp. 65,3 6,8 Wislouchiella sp. 4,2 -
cf. Errerella sp.  (?) 0,8 -

A B A B
Centritractus sp. 6,8 - cf. Tetraplektron 11,0 -
Pseudostaurastrum sp. 2,5 -

CYANOPHYCEAE

CHLOROPHYCEAE

XANTHOPHYCEAE

 
(continua) 
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Tabela 1.4. Continuação. 

A B A B
Achnanthes sp. 5,9 - cf. Geissleria 0,8 -
Actinocyclus sp. 19,5 - Gomphonema sp. 83,1 8,5
Amphipleura sp. 5,9 - Gyrosigma sp. 49,2 -
Amphora sp. 15,3 - Hantzschia sp. 26,3 -
Anomoeoneis/Brachysira sp. 0,8 - Hydrosera sp. 0,8 -
Asterionella formosa  Hassal 38,1 19,5 Melosira sp. 36,4 6,8
Aulacoseira sp. 99,2 34,7 Navicula sp. 92,4 32,2
Caloneis sp. 0,8 - Nitzschia sp. 99,2 68,6
Cocconeis sp. 50,8 0,8 Pinnularia sp. 72,0 0,8
Cyclotella sp. 94,9 51,7 Pleurosira sp. 1,7 -
Cymbella sp. 55,9 - Rhopalodia sp. 1,7 -
Pennales NI 67,8 22,9 Stauroneis sp. 14,4 -
Diploneis sp. 11,9 - Surirella sp. 40,7 -
Encyonema sp. 2,5 - Fragilariaceae NI 8,5 0,8
Ephithemia sp. 0,8 - Terpsinoë musica  Ehr. 1,7 -
Eunotia sp. 34,7 - Synedra sp. 45,8 0,8
Fragilaria sp. 4,2 - Urosolenia sp. 2,5 -
Frustulia sp. 16,9 -

A B A B
Anthophysa vegetans Stein 21,2 - Mallomonas sp. 49,2 -
Chrysococcus sp. 20,3 - Monas sp. 1,7 -
Cladomonas sp. 6,8 - Rhipidodendron sp. 0,8 -
Codosiga sp. 12,7 0,8 Synura sp. 48,3 1,7
Dinobryon sp. 11,0 1,7

A B A B
Gonyostomum sp. 7,6 - Vacuolaria sp. 16,1 -
Merotrichia sp. 13,6 -

A B A B
Anisonema sp. 16,1 - Petalomonas sp. 0,8 -
Euglena sp. 96,6 26,3 Phacus sp. 64,4 -
Euglenophyceae NI 19,5 1,7 Strombomonas sp. 66,9 -
Lepocinclis sp. 35,6 0,8 Trachelomonas sp. 99,2 38,1
Peranema sp. 11,0 -

A B A B
cf. Gymnodinium 19,5 1,7 cf. Sphaerodinium 0,8 -
Peridinales NI 85,6 16,9

A B A B
Chroomonas sp. 1,7 - Cryptomonas/Rhodomonas sp. 90,7 50,0

A B A B
Arthrodesmus sp. 1,7 - Spirogyra sp. 0,8 -
Closterium sp. 50,8 - Spondylosium sp. 11,9 -
Cosmarium sp. 14,4 - Staurastrum sp. 36,4 -
Euastrum sp. 3,4 - Staurodesmus sp. 1,7 -
Mougeotia sp. 6,8 - Xanthidium sp. 0,8 -

CRYPTOPHYCEAE

ZYGNEMATOPHYCEAE

CHRYSOPHYCEAE

RAPHIDOPHYCEAE

EUGLENOPHYCEAE

BACILLARIOPHYCEAE

DINOPHYCEAE
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Os táxons com maior freqüência de eventos de abundância, em que a densidade 

foi superior à densidade média da amostra, foram Nitzschia sp. (68,6%), 

Chlamydomonas sp. (65,3%), Cyclotella sp. (51,7%), Cryptomonas/Rhodomonas sp. 

(50,0%), Scenedesmus/Desmodesmus sp. (42,4%), Trachelomonas sp. (38,1%), 

Monoraphidium sp. (37,3%), Aulacoseira sp. (34,7%) e Navicula sp. (32,2%) (Tabela 

1.4).  

Para a expressão da densidade em ind.mL-1, ocorreram 21 eventos de 

dominância, representando 13,9% das amostragens e sendo atribuídos a 

Chlamydomonas sp. (8/02/1997), Asterionella formosa Hassal (21/08/1997, 08/09/1997, 

23/10/1997, 04/11/1997, 08/12/1997, 04/08/1998, 11/07/2000, 27/09/2000 e 

17/10/2000) e Cryptomonas/Rhodomonas sp. (13/05/2003, 05/08/2003, 08/10/2003, 

28/04/2004, 09/09/2004, 06/10/2004, 24/11/2004, 13/12/2004, 14/04/2005, 14/03/2006, 

19/04/2006 e 16/05/2006).  

Na Figura 1.4 são apresentadas as contribuições relativas médias das classes 

fitoplanctônicas no número de táxons e na densidade absoluta de indivíduos. Quanto à 

contribuição das classes no número de táxons considerados, os grupos mais 

representativos foram Chlorophyceae com 53 táxons (35%), Bacillariophyceae com 34 

táxons (23%) e Cyanophyceae com 24 táxons (16%). Zygnematophyceae totalizou dez 

táxons (7%), Euglenophyceae e Chrysophyceae totalizaram nove táxons (6%) e as 

outras classes, Dinophyceae, Xanthophyceae, Raphidophyceae e Cryptophyceae, 

representaram menos de 2% dos táxons isoladamente, perfazendo 7% conjuntamente 

(Figura 1.4-A). A maior contribuição relativa média na densidade absoluta de 

indivíduos foi representada por Bacillariophyceae (39%), Chlorophyceae (25%), 

Cryptophyceae (18%) e Euglenophyceae (9%). A classe Cyanophyceae representou 5% 

na contribuição relativa média da densidade enquanto que Dinophyceae representou 

2%. As demais classes, Zygnematophyceae, Chrysophyceae, Xanthophyceae e 

Raphidophyceae, representaram, conjuntamente, 2% da densidade de indivíduos 

(Figura 1.4-B). 

As estatísticas descritivas e os perfis temporais para os índices biológicos 

considerados como medidas de estrutura da comunidade fitoplanctônica no estudo de 

longa duração são apresentados na Tabela 1.5 e Figura 1.5 respectivamente. 
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Figura 1.4. Contribuição relativa média (%) das classes do fitoplâncton no número de 
táxons (n) - A e na densidade (ind.mL-1) - B. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a 
junho/2006. Outros em A: Dinophyceae, Xanthophyceae, Raphidophyceae e 
Cryptophyceae. Outros em B: Zygnematophyceae, Chrysophyceae, Xanthophyceae e 
Raphidophyceae. 

 
16%

35%

23%

6%

6%

7%

7%

Cyanophyceae Chlorophyceae Bacillariophyceae
Chrysophyceae Euglenophyceae Zygnematophyceae
Outros

A

5%

25%

39%

9%

2%

18%

2%

Cyanophyceae Chlorophyceae Bacillariophyceae
Euglenophyceae Dinophyceae Cryptophyceae
Outros

B



 38

 

 

 

Tabela 1.5. Índices biológicos do fitoplâncton no Lago Guaíba, RS, no período de 
julho/2006 a junho/2006. Mín. = mínimo; Máx. = máximo; s  = desvio padrão. 

Índice biológico Unidade Código Mín. Máx. Média s

Riqueza de táxons n S 20 55 36,1 8,6

Índice de dominância de Simpson % D 6,3 84,1 22,4 15,8

Índice de Shannon-Wiener bits.ind-1 H' 0,6 3,75 2,41 0,63

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Perfis temporais da riqueza de táxons – S, do índice de dominância de 
Simpson – D e do índice de Shannon-Wiener – H’. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a 
junho/2006.  
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A riqueza de táxons – S apresentou valor mínimo de 20 táxons em 16/05/2006, 

quando o índice de dominância – D foi de 52,7% e abundância relativa de 

Cryptomonas/Rhodomonas sp. foi de 69,4% naquela data. O valor máximo de S (55 

táxons) ocorreu em diferentes datas mais no início da série: 05/11/1996, 03/12/1996, 

23/10/1997, 05/12/1997 e 05/01/1998. No entanto, em 23/10/1997 e 08/12/1997, 

mesmo com valor máximo de riqueza, os valores de dominância - D chegaram a 77,7% 

e 72,9%, respectivamente, devido a uma floração de Asterionella formosa Hassal na 

primavera de 1997. O índice de dominância de Simpson – D apresentou valor mínimo 

de 6,3% em 05/01/1998, quando praticamente todas as classes estiveram representadas 

com exceção de Raphidophyceae, e a riqueza de táxons - S chegou ao máximo de 55 

táxons.  O perfil temporal da riqueza de táxons permitiu verificar redução gradativa 

entre 1996 e 2000, elevação entre 2000 e 2003, e valores inferior à média de toda série 

entre 2003 e 2006 (Figura 1.5).   

O valor máximo de D foi de 84,1% em 04/11/1997, e também correspondeu à 

floração de Asterionella formosa que representou cerca de 89% da densidade de 

indivíduos do fitoplâncton naquela data (Tabela 1.5). O índice de dominância de 

Simpson - D apresentou valores mínimos mais elevados em direção ao final da série, 

associados à menor riqueza de táxons nos últimos anos. O índice de Shannon-Wiener – 

H’ variou de 0,60 bits.ind-1 em 04/11/1997, quando houve floração e dominância de A. 

formasa, a 3,74 bits.ind-1 em 05/05/1998, quando houve baixa densidade (55 ind.mL-1) 

bem distribuída entre os 49 táxons registrados para aquela data. Quando comparado ao 

perfil temporal de D, H’ teve comportamento antagônico ao longo da série, e quando 

comparado a S, também apresentou valores mínimos e máximos menores mais ao final 

da série, principalmente a partir do ano de 2003 (Tabela 1.5 e Figura 1.5).  

 As estatísticas descritivas para as classes e grupos morfo-funcionais do 

fitoplâncton são apresentadas na Tabela 1.6. Os perfis temporais da densidade absoluta 

e da abundância relativa das principais classes e grupos morfo-funcionais do 

fitoplâncton são apresentados nas Figuras 1.6 e 1.7 respectivamente.  

A média da densidade para o fitoplâncton total foi de 278 ind.mL-1 e o valor 

máximo foi de 12.342 ind.mL-1 em 20/01/1997, quando observou-se o maior 

desenvolvimento quantitativo do fitoplâncton como um todo, mas principalmente 

representado pelas densidades máximas de toda a série para Bacillariophyceae 
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(Cyclotella sp., Aulacoseira sp., Nitzschia sp.) com valor de 6.018 ind.mL-1, para 

Chlorophyceae (Scenedesmus/Desmodesmus sp., Micractinium sp., Chlorella sp., 

Chlamydomonas sp.) com valor de 4.763 ind.mL-1 e para Cyanophyceae 

(Merismopedia sp., Microcystis sp., Chroococcus sp.), com valor de 952 ind.mL-1. O 

valor mínimo do fitoplâncton total foi de 26 ind.mL-1 e ocorreu em 24/06/2002, 

principalmente representado por diatomáceas dos gêneros Nitzschia sp., Navicula sp. 

e Melosira sp. (Tabela 1.6 e Figura 1.6). 

 

Tabela 1.6. Densidades (ind.mL-1) das classes e grupos morfo-funcionais do 
fitoplâncton no Lago Guaíba, RS, no período de julho/2006 a junho/2006. Mín.= 
mínimo; Máx. = máximo; Média = média geométrica; s = desvio padrão geométrico. 

Classe Código Mín. Máx. Média s

Cyanophyceae CYA 0 952 7,3 4,2

Chlorophyceae CHLO 2 4.763 60,6 2,6

Bacillariophyceae DIA 2 6.018 87,4 2,5

Euglenophyceae EUG 0 357 18,3 2,0

Dinophyceae DINO 0 358 3,7 2,7

Cryptophyceae CRYP 0 1.116 9,7 10,4

Zygnematophyceae ZYG 0 272 0,8 1,3

Chrysophyceae CHRY 0 274 1,2 2,2

Xanthophyceae XAN 0 11 0,2 0,7

Raphidophyceae RAP 0 11 0,1 0,6

Fitoplâncton total FITOT 26 12.342 278,0 2,1

Grupo morfo-funcional Código Mín. Máx. Média s

Flagelados mixotróficos coloniais FMC 0 274 0,4 1,3

Flagelados mixotróficos unicelulares FMU 3 1.290 56,6 3,2

Flagelados autotróficos unicelulares FAU 0 442 18,7 3,2

Flagelados autotróficos coloniais FAC 0 49 0,9 1,6

Cianobactérias filamentosas CYF 0 537 3,7 3,4

Cianobactérias coloniais CYC 0 917 2,3 3,5

Diatomáceas cêntricas DIC 0 3.740 24,2 4,1

Diatomáceas penadas DIP 0 2.279 46,6 2,3

Cocóides verdes e outras unicelulares CVU 0 747 9,8 2,8

Coloniais/cenobiais verdes e outras coloniais CVC 0 3.845 22,0 2,7

Verdes e outras filamentosas VFI 0 23 0,2 0,7
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Figura 1.6. Perfis temporais da densidade (ind.mL-1) – A e da abundância relativa (%) - 
B das principais classes do fitoplâncton. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. 
Outros: Zygnematophyceae, Chrysophyceae, Xanthophyceae e Raphidophyceae. 
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Em termos de densidade e abundância relativa ao longo do perfil temporal, as 

classes visualmente mais representativas foram Bacillariophyceae, Chlorophyceae, 

Cryptophyceae, Euglenophyceae, Cyanophyceae e Dinophyceae. A ausência de valores 

mínimos nulos para Bacillariophyceae e Chlorophyceae mostrou que essas classes 

estiveram representadas em todas as amostras. Euglenophyceae só não foi representada 

em 16/05/2006 e teve valor máximo de 357 ind.mL-¹ em 02/12/1999 (Euglena sp. 

Lepocinclis sp., Trachelomonas sp.) quando ocorreram valores de 711 ind.mL-¹ para a 

classe Chlorophyceae e de 619 ind.mL-¹ para a classe Bacillariophyceae. Cryptophyceae 

apresentou densidade média de 9,7 ind.mL-1 e valor máximo de 1.116 ind.mL-1 em 

28/04/2004 (Cryptomonas/Rhodomonas sp.). Apesar de sua freqüência superior a 90% 

das amostras (Tabela 1.4), Cryptophyceae apresentou resultados quantitativos 

inferiores a 1 ind.mL-1 entre julho de 1996 e o final de 1999. Cyanophyceae apresentou 

densidade média de 7,3 ind.mL-1 e apresentou valores quantitativos inferiores a 1 

ind.mL-1 em 15 diferentes datas (12,7%) ao longo de toda a série. Já para Dinophyceae, 

a densidade média foi de 3,7 ind.mL-1 e o valor máximo foi de 357 ind.mL-1 em 

26/02/2002, quando foi superado por 415 ind.mL-1 da classe Cryptophyceae. Apesar da 

freqüência elevada de Peridiniales NI, que ocorreram em 101 amostras (85%), 

Dinophyceae apresentou valores inferiores a 1 ind.mL-1 em 29 diferentes datas (24,5%) 

distribuídas ao longo de toda a série e suas densidades e abundâncias relativas foram as 

mais baixas entre as classes quantitativamente e visualmente mais expressivas (Tabela 

1.6 e Figura 1.6)  

Zygnematophyceae, Chrysophyceae, Xanthophyceae e Raphidophyceae 

representaram as demais classes que apresentaram abundâncias relativas e densidades 

médias muito baixas, em torno ou inferiores a 1 ind.mL-1. O valor máximo de 

Zygnematophyceae foi de 272 ind.mL-1 e ocorreu em 20/01/2007 (Closterium sp., 

Staurastrum sp.), quando também ocorreram os valores máximos de Bacillariophyceae, 

Chlorophyceae e Cyanophyceae. O valor máximo para Chrysophyceae foi de 274 

ind.mL-1 e ocorreu em 04/02/2004 quando foram observados flagelados incolores 

sésseis (Codosiga sp.), sobre frústulas de Aulacoseira sp., que apresentou densidade de 

691 ind.mL-1 naquela mesma data.  Xanthophyceae e Raphidophyceae apresentaram 

densidade máxima de 11 ind.mL-1 em 11/01/1999 (Tetraplektron sp.) e 18/03/2002 

(Vacuolaria sp.) respectivamente (Tabela 1.6, Figura 1.6).  
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Os picos recorrentes de densidade do fitoplâncton ocorreram principalmente 

entre os meses de dezembro a março para toda a série. Em geral, as maiores elevações 

de densidade do fitoplâncton e, em particular, os valores mais elevados das Classes 

Cyanophyceae, Chlorophyceae e Bacillariophyceae indicaram períodos de temperaturas 

também mais elevadas, conforme perfil temporal já apresentado na Figura 1.1. No 

entanto, para o período compreendido entre a primavera de 1997 e o verão 1998, houve 

maior densidade e maior abundância relativa de Bacillariophyceae, principalmente 

influenciadas pela dominância de Asterionella formosa. As estações quentes entre 

dezembro de 2000 e março de 2001 e entre dezembro de 2002 e março de 2003 

representaram picos visualmente menores de densidade quando comparados aos demais 

picos da série. A partir de 2000 houve aumento da abundância relativa e densidade de 

Cryptophyceae em detrimento de Bacillariophyceae. Os picos de abundância relativa de 

Cyanophyceae nos verões de 2004-2005 e 2005-2006 foram considerados maiores aos 

demais verões da série. Em termos de densidade absoluta, no entanto, o pico de 

Cyanophyceae no verão de 1996-1997 também foi quantitativamente expressivo 

(Figura 1.6). 

Para os grupos morfo-funcionais, os flagelados mixotróficos coloniais – FMC 

(Synura sp., Dynobryon sp., Codosiga sp. e outros) apresentaram média inferior a 1 

ind.mL-1, valor máximo de 274 ind.mL-1 em 04/02/2004, quando houve ocorrência de 

Codosiga sp. fixas sobre frústulas de Aulacoseira sp., e valores nulos em 95 datas 

(81%). Os potenciais mixotróficos unicelulares – FMU, representados pelos gêneros 

unicelulares das classes Euglenophyceae, Cryptophyceae, Dinophyceae e 

Chrysophyceae, apresentaram média de 56,6 ind.mL-1, valor mínimo de 3 ind.mL-1 em 

02/09/1998 e valor máximo de 1.290 ind.mL-1 em 24/04/2004, correspondendo ao valor 

máximo de Cryptomonas/Rhodomonas sp. com o acréscimo das densidade de 

Peridiniales NI e de Euglena sp. Por influência de Cryptophyceae, a densidade e a 

abundância relativa dos flagelados mixotróficos unicelulares - FMU foi apresentando 

gradativa expressão entre o final de 1999 até o final da série (Tabela 1.6 e Figuras 1.7).  
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Figura 1.7. Perfis temporais da densidade (ind.mL-1) – A e da abundância relativa (%) - 
B dos principais grupos morfo-funcionais do fitoplâncton. Lago Guaíba, RS, julho/1996 
a junho/2006, n = 118. Outros: flagelados mixotróficos coloniais, flagelados 
autotróficos coloniais, verdes e outras filamentosas. 
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Flagelados autotróficos unicelulares – FAU (Chlamydomonas sp., Chlorogonium 

sp., Pteromonas sp., Spermatozopsis exsultans Kors. e muitos outros)  tiveram valores 

nulos em seis datas (5%), média de 18,7 ind.mL-1 e valor máximo de 442 ind.mL-1 em 

20/01/1997, quando ocorreu o valor máximo do fitoplâncton total. Esse grupo 

apresentou sensíveis elevações na sua abundância relativa nos meses mais quentes junto 

às cianobactérias (Cyanophyceae). Já os flagelados autotróficos coloniais – FAC 

(Pandorina morum, Eudorina sp., Platidorina sp. e outros) tiveram média de 0,9 

ind.mL-1, valor máximo de 49 ind.mL-1 e valores nulos em 73 datas (62%). Flagelados 

mixotróficos e autotróficos coloniais apresentaram densidade e abundância relativa 

pouco expressiva em comparação aos de mais grupos morfo-funcionais (Tabela 1.6 e 

Figuras 1.7).   

Cianobactérias filamentosas – CYF apresentaram média de 3,7 ind.mL-1 e 

cianobactérias coloniais - CYC apresentaram média de 2,3 ind.mL-1. CYF apresentaram 

valores nulos em 90 datas (76.3%), enquanto que CYC apresentaram valores nulos em 

51 datas (43%). O valor máximo de CYF foi de 537 ind.mL-1 em 23/03/2004, quando 

ocorreu floração de Planktothrix isothrix e o valor máximo de CYC foi de 918 ind.mL-1 

em 20/01/1997, quando ocorreu o valor máximo do fitoplâncton total e o grupo foi 

representado, principalmente, por Microcystis sp. e Merismopedia sp.. Os picos de 

verão para a densidade e abundância relativa de Cyanophyceae corresponderam à maior 

ocorrência das formas coloniais (CYC) mais ao início da série e das formas 

filamentosas (CYF) mais ao final da série (Tabela 1.6 e Figuras 1.7).   

 Diatomáceas cêntricas – DIC (Aulacoseira sp., Cyclotella sp. e outras) e 

diatomáceas penadas – DIP (Nitzschia sp., Navicula sp. e muitas outras) apresentaram 

médias de 24,2 e 46,6 ind.mL-1 respectivamente. Valores nulos para DIC ocorreram em 

seis datas (5%) e para DIP ocorreu valor nulo apenas em 24/04/2004 (0,8%), quando 

houve um evento de dominância de Cryptomonas/Rhodomonas sp. Os valores máximos 

de 3.740 ind.mL-1 para DIC e de 2.279 ind.mL-1 para DIP ocorreram em 20/01/1997 

também coincidindo com o valor máximo do fitoplâncton total. (Tabela 1.6 e Figura 

1.7). A visualização dos perfis temporais da densidade e da abundância relativa dos 

grupos morfo-funcionais indicou que a diminuição de Bacillariophyceae correspondeu à 

redução de diatomáceas penadas (Figuras 1.6 e 1.7).  
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 Chlorophyceae (exceto as formas flageladas), Xanthophyceae e 

Zygnematophyceae foram representadas pelos seguintes grupos morfo-funcionais na 

série de longa duração: cocóides verdes e outras unicelulares – CVU (Chlorella sp., 

Golenkinia sp., Cosmarium sp., Euastrum sp., Tetraedron sp. e muitos outros), 

coloniais/cenobiais verdes e outras coloniais – CVC (Ankistrodesmus sp., 

Dictyosphaerium sp., Micractinium sp., Scenedesmus/Desmodesmus sp. e muitos 

outros) e verdes e outras filamentosas – VFI (Cladophora sp., Mougeotia sp., Spirogyra 

sp., Spondylosium sp. e outras). CVU apresentou valores nulos em 11 datas (9,3%), 

CVC apresentou valores nulos em 16/05/2006 (0,8%), quando também não ocorreu DIP 

e houve dominância de Cryptophyceae, e VFI apresentaram valores nulos em 102 datas 

(86%). Os valores médios e máximos de CVU foram de 9,8 e 747 ind.mL-1 

(20/01/1997); os valores médios e máximos de CVC foram de 22 e 3.345 ind.mL-1 

(20/01/1997) e os valores médios e máximos de VFI foram 0,2 e 23 ind.mL-1 

(08/05/2001). Pelo perfil temporal da densidade e, principalmente pela abundância 

relativa, percebeu-se que algas cocóides verdes e outras unicelulares - CVU parecem 

não ter alterado sua variação ao longo da série enquanto que houve redução de 

coloniais/cenobiais verdes e outras coloniais – CVC (Tabela 1.6, Figura 1.7).  

 O aumento de flagelados mixotróficos unicelulares - FMU ao longo da série foi 

principalmente representado pelo aumento da abundância relativa e densidade de 

Cryptophyceae, o que sugeriu alterações no estado trófico do lago Guaíba. O aumento 

da abundância relativa e da densidade de cianobactérias em meses mais quentes 

praticamente se repetiu por toda a série. No entanto as cianobactérias coloniais - CYC 

que apareceram nos meses mais quentes do início da série, parecem ter sido substituídas 

pelas formas filamentosas - CYF, principalmente Planktothrix isothrix,  mais ao final da 

série. A diminuição de formas coloniais/cenobiais verdes e outras coloniais - CVC e de 

diatomáceas penadas - DIP sugeriram alterações na hidrodinâmica, talvez relacionadas à 

diminuição do volume de chuvas e/ou aumento de tempo de residência das águas. 

 As relações entre correlações do fitoplâncton total e da clorofila-a com as 

variáveis ambientais são apresentadas na Figura 1.8. Na Tabela 1.7 é apresentada a 

matriz dos coeficientes de correlação de Pearson – r entre fitoplâncton total, classes e 

grupos morfo-funcionais do fitoplâncton e as variáveis ambientais consideradas neste 

estudo.  
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As expressões quantitativas do fitoplâncton pela clorofila-a e pela densidade 

total de indivíduos obtiveram praticamente o mesmo comportamento na relação com as 

demais variáveis ambientais consideradas. As variáveis significativamente e 

positivamente associadas ao fitoplâncton total e à clorofila-a foram Tar, Tag, pH e Zs e 

as negativamente associadas foram PT, SST, CH, Zmax e Hnm. Diferente da clorofila-

a, o fitoplâncton total apresentou correlação significativa positiva com a condutividade 

elétrica - COND e valores de correlação menos expressivos com Tar e Tag. O 

coeficiente de correlação entre fitoplâncton total e clorofila-a foi significativo pois r = 

0,498 > 0,180.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8. Correlações do fitoplâncton total (ind.mL-1) e da clorofila-a (µg.L-1) – Cla 
com as variáveis ambientais. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. Significado 
dos códigos das variáveis na Tabela 1.1. Valores críticos: r = ± 0,180 (α = 0,05). 
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Tabela 1.7. Matriz de correlação de Pearson (r) entre variáveis ambientais e grupos morfo-funcionais do fitoplâncton. Lago Guaíba, RS, 
julho/1996 a junho/2006. Valores em branco não significativos para α = 0,05 (r tabelado = ± 0,180). Significado dos códigos nas Tabelas 1.1 
(variáveis - colunas) e 1.6 (classes e grupos morfo-funcionais - linhas). 

Tar Tag CH Hnm Zs Zmax SST pH COND OD NH3 NO3 NORG PT Cla
CYA 0,249 0,288 -0,334 -0,304 0,219 -0,193 -0,187 0,294 -0,210 -0,193 0,450
CHLO 0,210 0,227 -0,274 -0,262 -0,199 0,297 -0,200 0,469
DIA 0,201 0,231 -0,253 -0,223 0,301 -0,193 0,428
EUG 0,394 0,416 -0,191 -0,352 -0,282 0,341 -0,189 0,497
DINO 0,252 0,215 0,187 -0,189
CRYP 0,206 -0,305 -0,250 0,474 -0,378 -0,442 0,274 0,277 -0,245 0,252
ZYG -0,232 0,340
CHRY 0,338 0,182
XAN 0,214 0,257 -0,254 0,226
RAP -0,189
FITOT 0,252 0,285 -0,324 -0,299 0,198 -0,232 -0,191 0,323 0,182 -0,209 0,498
FMC 0,276
FMU 0,267 0,307 -0,339 -0,325 0,476 -0,425 -0,446 0,193 0,290 0,236 -0,200 0,340
FAU 0,344 0,372 -0,392 -0,416 0,297 -0,323 -0,320 0,308 0,187 -0,249 0,651
FAC 0,271 0,292 -0,216 -0,339 0,214 0,251 0,351
CYF 0,185 0,256 -0,274 -0,242 0,300 -0,243 0,196 0,211
CYC -0,220 -0,206 0,229 -0,205 0,422
DIC 0,221 0,257 -0,301 -0,283 -0,201 0,310 0,193 -0,213 0,474
DIP 0,252 0,314
CVU -0,239 -0,231 -0,197 0,273 -0,190 0,447
CVC -0,225 -0,202 0,264 0,383
VFI 0,270
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Os grupos considerados indiferentes às variações de temperatura pelo coeficiente 

de correlação não significativo foram as classes Zygnematophyceae, Chrysophyceae e 

Raphidophyceae e os grupos dos flagelados mixotróficos e cianobactérias coloniais 

(FMC e CYC), diatomáceas penadas - DIP, cocóides verdes e outras unicelulares - CVU 

e coloniais/cenobiais verdes e outras coloniais - CVC, além de verdes e outras 

filamentosas - VFI. Entre esses, Zygnematophyceae, Chrysophyceae, Raphidophyceae e 

diatomáceas penadas não apresentaram correlações significativas com chuva acumulada 

- CH e nível da água - Hnm.  

Em geral, as chuvas foram negativamente relacionadas às classes e grupos 

morfo-funcionais, exceção às verdes e outras filamentosas - VFI, com relação positiva e 

significativa com a chuva acumulada. Os grupos mais associados à transparência do 

disco de Secchi foram Cryptophyceae e os flagelados mixotróficos unicelulares 

seguidos das cianobactérias filamentosas. Cryptophyceae e os flagelados mixotróficos 

unicelulares também foram os grupos negativamente mais associados à profundidade, 

positivamente mais associados à condutividade elétrica e os únicos associados 

significativamente aos teores de nitrato. O único grupo relacionado aos baixos teores de 

oxigênio dissolvido foi Raphidophyceae. Nenhum grupo relacionou-se 

significativamente com o nitrogênio amoniacal – NH3 (Tabela 1.7). 

O diagrama da análise de componentes principais – ACP com a disposição da 

totalidade das variáveis ambientais, exceto clorofila-a, e das classes e grupos morfo-

funcionais do fitoplâncton são apresentadas na Figura 1.9. As correlações das variáveis 

e os escores das classes e grupos morfo-funcionais em relação aos dois primeiros eixos 

(CP I e II) da ACP são apresentados na Tabela 1.8.  

A ACP com a inclusão das classes e grupos morfo-funcionais do fitoplâncton 

reteve 45,7% de explicação ao sistema. A maioria das classes e grupos posicionou-se 

entre os eixos das temperaturas e os eixos da transparência - Zs e condutividade elétrica 

- COND, com exceção das filamentosas que se posicionaram junto aos eixos da chuva – 

CH e da profundidade – Zmax (Figura 1.9). 
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Figura 1.9. Diagrama da análise de componentes principais – ACP para variáveis ambientais com disposição das classes e grupos morfo-
funcionais do fitoplâncton. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. Significado dos códigos nas Tabelas 1.1 (variáveis) e 1.6 (classes e 
grupos).  

 1 - CYA
2 - CHLO
3 - DIA
4 - EUG
5 - DINO
6 - CRY
7 - ZYG
8 - CRY
9 - XAN

10 - RAP
11 - FMC
12 - FMU
13 - FAU
14 - FAC
15 - CYF
16 - CYC
17 - DIC
18 - DIP
19 - CVU
20 - CVC
21 - VFI
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Tabela  1.8.  Correlações das variáveis ambientais e escores das classes e grupos 
morfo-funcionais do fitoplâncton com os componentes principais I e II (eixos) da ACP. 
Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. Significado dos códigos nas Tabelas 1.1 
(variáveis) e 1.6 (classes e grupos).  

Eixo I II
% variação explicada 31,0 14,7

Variáveis ambientais

Tar 0,638 -0,668
Tag 0,624 -0,682
CH -0,766 -0,178
Hnm -0,848 0,026
Zs 0,733 0,354
Zmax -0,690 -0,219
SST -0,734 -0,372
pH 0,479 -0,233
COND 0,334 0,291
OD 0,007 0,640
NH3 0,050 0,195
NO3 0,121 0,351
NORG -0,372 -0,245
PT -0,438 0,180

Classe/Grupo morfo-funcional

1 - CYA 0,362 -0,086
2 - CHLO 0,288 -0,127
3 - DIA 0,246 -0,173
4 - EUG 0,350 -0,256
5 - DINO 0,234 -0,079
6 - CRY 0,428 0,270
7 - ZYG 0,141 -0,077
8 - CHRY 0,198 0,084
9 - XAN 0,131 -0,200
10 - RAP 0,066 -0,081
11 - FMC 0,099 0,065
12 - FMU 0,507 0,171
13 - FAU 0,492 -0,063
14 - FAC 0,285 -0,160
15 - CYF 0,301 0,025
16 - CYC 0,215 -0,127
17 - DIC 0,326 -0,125
18 - DIP 0,104 -0,215
19 - CVU 0,252 -0,079
20 -CVC 0,211 -0,134
21 - VFI -0,267 -0,056

Escores

Correlações
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O primeiro eixo reteve 31,0% de explicação à variação do sistema e foi 

principalmente associado, em seu lado positivo, à Zs (r = 0,733), Tar (r = 0,638), Tag (r 

= 0,624) e aos grupos (e escores): flagelados mixotróficos unicelulares (0,507), 

flagelados autotróficos unicelulares (0,492), Cryptophyceae (0,428), Cyanophyceae 

(0,362), Euglenophyceae (0,350) e diatomáceas cêntricas (0,326). Em seu lado negativo 

o eixo I foi principalmente associado à Hnm (r = -0,848), CH (r = -0,766), SST (r = -

0,734) e Zmax (r = -0,690) e somente às verdes e outras filamentosas cujo escore foi de 

-0,267.  O segundo eixo reteve 14,7% de explicação à variação do sistema e foi 

principalmente explicado, em seu lado negativo, pela associação com Tag (r = -0,682), 

Tar (r = -0,688) , SST (r = -0,372), NORG (r = -0.245), Euglenophyceae (-0,256) e 

diatomáceas penadas (-0,215) (Tabela 1.8).  

Assim como nas relações das variáveis com a clorofila-a, as variações de 

temperaturas estiveram associadas a praticamente todas as classes e grupos do 

fitoplâncton. A combinação entre o lado positivo do eixo I e o lado negativo do eixo II 

permitiu visualizar a relação entre diatomáceas penadas e Euglenophyceae com águas 

em aquecimento, no entanto, túrbidas pelos teores elevados de sólidos suspensos totais. 

De outra forma, a associação entre os lados positivos dos eixos I e II permitiram 

verificar a predominância de Cryptophyceae, flagelados mixotróficos unicelulares e 

cianobactérias filamentosas em períodos de águas quentes e com condutividade elétrica 

elevada devido aos maiores teores de nitrato (Figura 1.9 e Tabela 1.8). 

 

1.3. Discussão 

 

Este capítulo apresentou o perfil temporal geral e as relações entre variáveis 

ambientais e classes e grupos morfo-funcionais do fitoplâncton em um ponto amostral 

na margem esquerda do lago Guaíba, RS, no período de julho de 1996 a junho de 2006. 

As correlações entre variáveis e a análise de componentes principais - ACP 

apresentadas permitiram verificar que as principais forças que direcionaram a variação 

quantitativa do fitoplâncton na série de longa duração para o ponto de amostragem do 

lago Guaíba foram de natureza climática, relacionada às variáveis Tar, Tag e CH e, 

principalmente, hidrológica, relacionada às variáveis Hnm e Zmax, todas resumidas no 

primeiro componente principal da ACP. 
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Temperatura é fator determinante na abundância sazonal e na distribuição e 

variações geográficas do fitoplâncton (Harris, 1986; Seip e Reynolds, 1995) porque a 

variação do fluxo solar é cíclica e sua intensidade é inversamente proporcional às 

latitudes. Para o Brasil, a amplitude do fluxo solar no topo da atmosfera na zona tropical 

é de cerca de 27-40 MJ.m-2.d-1 e na zona subtropical é de cerca de 22-42 MJ.m-2.d-1 em 

um ciclo anual (Reynolds, 2006).  Com isso, a sazonalidade térmica é mais bem 

expressa na porção meridional do Brasil (Mendonça e Danni-Oliveira, 2007). Essa 

caracterização climático-geográfica tem implicações importantes para a compreensão da 

variação quantitativa do fitoplâncton na região subtropical do Brasil, uma vez que 

baixas temperaturas reduzem atividade enzimática, fluidez de membrana e cadeia de 

transferência de elétrons e, conseqüentemente, reduzem as taxas de fotossíntese, 

respiração e absorção de nutrientes pelo fitoplâncton. (Raven e Geider, 1988; Falkowski 

e Raven, 1997). Em ambientes aquáticos continentais da região tropical, diferentemente, 

a temperatura é mais constante durante o ano e não é fator limitante ao desenvolvimento 

do fitoplâncton (Huszar et al., 2003).  

Para este trabalho, os perfis temporais e os resultados das correlações permitiram 

afirmar que a recorrência cíclica de aumentos e diminuições de temperaturas foi 

significativamente relacionada aos ciclos de aumento e diminuição do fitoplâncton, 

principalmente expresso pela clorofila-a, mas também pela densidade de indivíduos. A 

correlação menos robusta entre temperaturas e densidade em relação à clorofila-a foi 

associada às imprecisões atribuídas à contagem de indivíduos, que superestima as 

formas unicelulares nanoplanctônicas e subestima a quantificação das formas 

unicelulares e multicelulares micro a mesoplanctônicas (Maizonave et al., 2009). 

Assim, o uso de técnicas mais precisas de quantificação, tais como o biovolume (Torgan 

et al., 1998), deveriam ser preferidas em estudos futuros para o lago. 

O lago Guaíba é considerado uma bacia sedimentar, localizada na planície de 

inundação da foz dos rios Jacuí, Caí, dos Sinos e Gravataí (Nicolodi, 2007). Os 

conceitos de zonação e de pulso de inundação de rios (Schwarzbold, 2000) são 

aplicáveis à compreensão da hidrodinâmica desse sistema (Rodrigues et al., 2007).  As 

correlações negativas significativas de Tar e Tag com Hnm, CH e Zmax e a distribuição 

dessas variáveis na ACP, permitiram afirmar que variações térmicas foram 

acompanhadas de variações hidrológicas. A qualidade óptica da água também foi 

associada às variações hidrológicas, pelos SST e às variações de temperatura pela Zs. 
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Esperava-se que o aumento da clorofila-a estivesse diretamente associado à redução da 

transparência e que os períodos com maior disponibilidade de fósforo total estivessem 

associados ao aumento do fitoplâncton, como ocorre em alguns ambientes aquáticos 

continentais dos trópicos (Bicudo et al., 2006). O estudo realizado por Devercelli (2006) 

no médio Rio Paraná, na zona subtropical entre a Argentina e o Uruguai, mostrou 

correlações significativas negativas entre abundância média do fitoplâncton e da 

transparência com os sólidos suspensos totais.   Os resultados deste estudo apontam que 

baixas temperaturas e elevados teores de SST em períodos de maior fluxo podem limitar 

a disponibilidade de luz, necessária ao desenvolvimento do fitoplâncton. Os valores de 

SST caracterizaram a natureza túrbida das águas do lago.  

As correlações e a análise de componentes principais sugeriram que a 

disponibilidade de PT para consumo imediato possa ser aparente em períodos de águas 

altas, tendo em vista sua associação com os SST. Ferreira et al. (2005) citam que 90% 

do fósforo de ecossistemas aquáticos continentais são oriundos do escoamento 

superficial e da erosão devidos às chuvas. Apesar da relação significativa entre CH e 

PT, os anos finais da série experimentaram menores volumes de chuva e a tendência ao 

aumento de fósforo manteve-se, o que pode ser atribuído às descargas de efluentes, 

independentemente das chuvas. Os valores de fósforo total – PT variaram de 58,7 µg.L-1 

a 215 µg.L-1 na série de longa duração. Se consideradas as classificações de estado 

trófico propostas por OECD (1982) e Rast e Holland (1988), bem como o perfil 

temporal indicando sensível aumento de PT em direção ao final da série, os resultados 

para o  ponto monitorado caracterizaram o lago como eutrófico (25-35 a 100 µg.L-1) a 

hipereutrófico (> 100 µg.L-1).  

Para este estudo, os 151 táxons listados foram principalmente representados nas 

classes Chlorophyceae (35%), Bacillariophyceae (23%) e Cyanophyceae (16%), 

seguidas de Zygnematophyceae (7%), Euglenophyceae (6%) e Chrysophyceae (6%). 

Quanto à densidade média de indivíduos, as classes mais representativas foram 

Chlorophyceae (39%), Bacillariophyceae (25%) e Cryptophyceae (18%), seguidas de 

Euglenophyceae (9%). Esses resultados aproximaram-se aos do estudo de Rodrigues et 

al. (2007) realizado na foz dos quatro rios formadores do lago Guaíba (Delta do Jacuí), 

à montante do ponto de estudo, entre os anos de 2000 e 2001, quando foram totalizados 

470 táxons (135 gêneros) distribuídos em nove classes. Naquele estudo, a contribuição 
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das classes foi de 33,4% para Chlorophyceae, 24,2% para Bacillariophyceae, 17,6% 

para Euglenophyceae, 6,2% para Cyanophyceae e 4,3% para Zygnematophyceae.  

Para esse estudo, os táxons mais freqüentes e abundantes de Bacillariophyceae, 

foram principalmente diatomáceas cêntricas (Aulacoseira sp., Cyclotella sp.) e 

Chlorophyceae (Scenedesmus/Desmodesmus sp., Monoraphidium spp. Chlamydomonas 

sp.). O aumento de fitoflagelados potenciais mixotróficos em direção ao final da série 

ajudaram a caracterizar a intensificação do estado de trofia do lago Guaíba. 

Os perfis temporais dos índices biológicos indicaram redução da diversidade em 

relação à sua média e em direção ao final da série. Eventos de dominância ocorreram no 

início da série para Asterionella formosa, associados à elevação de clorofila-a. Mais ao 

final da série, eventos de dominância ocorreram para Cryptomonas/Rhodomonas sp., 

mas os picos de clorofila-a corresponderam aos períodos de desenvolvimento de 

cianobactérias filamentosas, principalmente Planktothrix isothrix.  

A ACP permitiu verificar que praticamente todas as classes e grupos morfo-

funcionais do fitoplâncton expressaram melhor a sua densidade em maiores Tar e Tag. 

No entanto, as correlações demonstraram serem fracas, mas significativas, apenas com 

Cyanophyceae (cianobactérias filamentosas), Chlorophyceae, Bacillariophyceae 

(diatomáceas cêntricas), Euglenophyceae, Cryptophyceae (apenas Tag) e demais grupos 

morfo-funcionais de fitoflagelados.  

As classes e os grupos que apresentaram mais afinidade com águas túrbidas 

devido aos sólidos suspensos totais e teores elevados de nitrogênio orgânico foram 

Euglenophyceae e diatomáceas penadas, e a ocorrência rara de verdes e outras 

filamentosas, muito provavelmente não planctônicas, foram associadas às chuvas 

acumuladas e às maiores profundidades.  

As correlações mais expressivas de cianobactérias foram aquelas 

significativamente e negativamente associadas à chuva. A relação positiva entre 

cianobactérias e temperatura está de acordo com Shapiro (1973, 1990) que cita a 

predileção do grupo por altas temperaturas. Shapiro op. cit. também cita a tendência 

geral de Cyanophyceae em se desenvolver melhor em baixa turbulência e Reynolds 

(2006) cita a tendência especial da filamentosa P. isothrix em indicar a ocorrência de 

estratificação térmica devido ao desenvolvimento dessa espécie em metalímnio 

iluminado. 
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Quanto ao perfil temporal da abundância relativa de classes e grupos morfo-

funcionais do fitoplâncton, verificou-se redução de diatomáceas penadas, cocóides 

verdes e outras unicelulares, coloniais/cenobiais verdes e outras coloniais e, ainda, 

aumento de flagelados mixotróficos unicelulares, principalmente Cryptophyceae, e 

ocorrência expressiva de cianobactérias filamentosas nos períodos quentes (verão) a 

partir de 2000 até o final da série. Os perfis temporais sugeriram associação dessas 

alterações com a diminuição da Zmax, aumento da Zs, do NO3 e do PT ao longo dos 

anos.  A combinação entre gradual aumento de fósforo e a diminuição de chuvas em 

direção ao final da série sugeriram possível comprometimento da relação Si/P, 

necessário ao desenvolvimento de diatomáceas, principalmente penadas eventuais no 

plâncton.  

Estudo realizado por Huszar e Caraco (1998) em seis lagos temperados ao norte 

dos Estados Unidos revelou maior correlação entre Cryptophyceae e NO3 ( r = 0,30) do 

que NH3 (r = 0,26) em amostras ambientais. Também o estudo de Lourenço et al. 

(2002) para cepas da criptofícea marinha Hillea sp. demonstrou maiores taxas de 

crescimento e maiores teores de clorofila-a em cepas cultivadas em nitrato em relação à 

uréia. No entanto esses estudos também apontaram outros táxons de outras classes como 

hábeis a se desenvolver bem em presença de nitrato (Bacillariophyceae, Chlorophyceae, 

Cyanophyceae). Outra possível explicação associada ao aumento de Cryptophyceae diz 

respeito ao aumento da transparência do disco de Secchi e redução da profundidade ao 

longo dos anos. Experimento realizado por Giroldo e Vieira (1999) com cepa de 

Cryptomonas obovata  demonstrou a tolerância da espécie a irradiâncias superiores a 

2000 µmol.m-2.s-1 por mais de quatro horas sem danificar o aparato fotossintético. Em 

período de insolação, quando os herbívoros buscam o sombreamento, Cryptophyceae 

pode realizar a fotossíntese nas camadas mais iluminadas. À noite, quando os 

herbívoros buscam alimento na sub-superfície, Cryptophyceae normalmente são 

encontradas na interface água-sedimento onde podem buscar outras fontes de matéria e 

energia que sustentarão o seu desempenho e batimento flagelar durante o dia 

(Klaveness, 1988; Lepistö e Holopainen, 2003).  

Para ambientes aquáticos continentais brasileiros, o único registro encontrado 

para a substituição de comunidades com predomínio inicial de diatomáceas e posterior 

predomínio de Cryptophyceae (Cryptomonas brasiliensis, C. erosa, C. ovata C. 

marssoni, C. phaseolus, Rhodomonas lacustris) foi o estudo de Bicudo et al. (2005), 
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que avaliou os impactos do barramento e construção da Usina Hidrelétrica de Rosana 

(baixo Rio Paranapanema, SP) entre os anos de 1985 e 1989, sobre a comunidade 

fitoplanctônica. Bacillariophyceae dominou na fase rio (63,2%), sendo substituída, 

principalmente, por Cryptophyceae nas fases enchimento (50,1%) e fase represa 

(52,4%). Cryptophyceae foi principalmente correlacionada ao nitrato, à amônia e ao 

fósforo total e principalmente representada por espécies micro a nannoplanctônicas. O 

estudo atribuiu essa alteração à eutrofização e ao aumento do tempo de residência 

hidráulica.   

Os baixos valores de correlações e de percentagem de explicação ao conjunto de 

dados analisados nesse capítulo podem estar associados ao amplo gradiente de variação 

e à necessidade de análises dos dados agrupados em séries sazonais e interanuais, a fim 

de discriminar efeitos de perturbações e de enriquecimento na variação dos grupos do 

fitoplâncton ao longo da série temporal. 

Os perfis temporais e as relações gerais entre classes e grupos morfo-funcionais 

permitiram verificar que, apesar da relativa sazonalidade atribuída à hidrologia e ao 

clima, houve aumento na concentração de nitrato e fósforo total e alteração na 

comunidade inicialmente representada por diatomáceas para comunidade com 

abundância e densidade considerável de flagelados potenciais mixotróficos unicelulares, 

acompanhado de eventos de desenvolvimento de cianobactérias filamentosas nos 

períodos quentes em direção ao final da série.  Nesse sentido, vários estudos apontam 

que a alteração de comunidades inicialmente com predomínio de diatomáceas para 

comunidades com predomínio de fitoflagelados e cianobactérias é indicativo de 

eutrofização (Odebrecht et al., 2005).  
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CAPÍTULO 2 

Variação sazonal do fitoplâncton 

 

2.1. Variáveis ambientais 

 

As estatísticas descritivas, os resultados dos testes de análise de variância – 

ANOVA não-paramétrica de Kruskal-Wallis (valores de p) e as comparações múltiplas 

entre médias (post hoc de Dunn) das variáveis ambientais agrupadas em estações do ano 

são apresentadas na Tabela 2.1. A variação sazonal dos valores mínimos, médios e 

máximos estacionais e mensais das variáveis ambientais para a série de longa duração 

são apresentados nas Figuras 2.1 a 2.5.  

A diferença entre médias da temperatura do ar - Tar e da água - Tag nas estações 

do ano foi muito significativa (p < 0,001) (Tabela 2.1). As caixas esquemáticas 

(“boxplots”) mostraram o decréscimo nos valores médios de Tar e Tag entre as estações 

do ano na seguinte ordem, respectivamente: verão (26,9 e 26,7 ºC), primavera (22,5 e 

22,3 ºC), outono (20,9 e 20,1 ºC) e inverno (17,2 e 16,2 ºC). Para Tar e Tag, em média, 

os meses mais frios foram julho (16,7 e 15,3 ºC) e os meses mais quentes foram janeiro 

(Tar = 27,1 ºC) e fevereiro (Tag = 27,0 ºC) respectivamente (Figura 2.1).   

A diferença entre médias da chuva acumulada – CH nas estações do ano foi 

significativa (p = 0,007) na diferenciação dos maiores valores médios de inverno e 

primavera em relação ao verão e ao outono (Tabela 2.1). Os “boxplots” mostraram o 

decréscimo nos valores médios de CH entre as estações na seguinte ordem: primavera 

(138,2 mm), inverno (131,5 mm), outono (108,2 mm) e verão (91,4 mm). O maior valor 

médio mensal de chuva acumulada correspondeu a outubro (180,2 mm) e o menor valor 

médio correspondeu ao mês de janeiro (61,6 mm) (Figura 2.1).  

As médias para o nível da água - Hnm para o inverno, a primavera e o outono 

foram significativamente maiores (p < 0,001) que a média de verão (Tabela 2.1). Os 

“boxplots” mostraram o decréscimo nos valores médios de Hnm entre as estações na 

seguinte ordem: inverno (1,39 m), primavera (1,30 m), outono (1,18 m) e verão (0,98 

m). O menor valor médio mensal foi de 0,93 m (janeiro) e o maior foi de 1,57 (outubro), 

correspondendo aos meses menos e mais chuvosos respectivamente (Figura 2.2).  
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Tabela 2.1. Estatísticas descritivas, ANOVA não-paramétrica (Kruskal-Wallis) e comparação múltipla entre médias (post hoc de Dunn) para as 
variáveis ambientais nas estações do ano. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. Mín. = mínimo; Máx = máximo; s = desvio 
padrão.

Mín. Máx. Média s Mín. Máx. Média s Mín. Máx. Média s Mín. Máx. Média s

Temperatura do ar ºC Tar 12,0 26,0 17,2 3,2 15,5 28,0 22,5 3,6 18,5 31,0 26,9 2,7 14,5 29,0 20,9 3,5 <0.001 V > (P; O) > I

Temperatura da água ºC Tag 13,0 22,5 16,2 2,2 17,3 28,0 22,3 2,5 24,0 29,0 26,7 1,4 12,8 27,0 20,1 3,5 <0.001 V > P > O > I

Chuva acumulada mm CH 12,2 245,8 131,5 56,3 27,0 252,3 138,2 59,6 0,6 232,1 91,4 62,3 10,5 250,4 108,2 61,3 0,007 (P;I) > (V; O)

Nível da água m Hnm 0,8 2,3 1,4 0,4 0,3 2,3 1,3 0,5 0,6 1,9 1,0 0,3 0,7 2,1 1,2 0,3 <0.001 (I; P; O) > V

Disco de Secchi m Zs 0,15 0,60 0,35 0,1 0,15 0,60 0,33 0,1 0,20 0,70 0,39 0,1 0,15 0,70 0,40 0,1 0,024 (V; O) > (I;P)

Profundidade m Zmax 8,8 11,5 10,6 0,8 8,9 12,0 10,5 0,8 8,9 11,5 10,2 0,7 8,5 11,0 10,1 0,6 0,015 (I; P) > (V;O)

Sólidos suspensos totais mg.L-1 SST 10 46 23,5 9,5 11 43 25,9 8,6 10 42 21,1 7,4 10 35 20,5 7,2 0,065 -

Potencial hidrogeniônico - pH 6,6 7,4 7,0 0,2 6,6 7,6 7,1 0,2 6,6 7,7 7,3 0,3 6,8 7,6 7,2 0,2 0,003 V > (I;P;O)

CondutIvidade elétrica µS.cm-1 COND 56,3 95,6 74,2 9,2 52,3 82,0 69,3 7,3 56,2 90,6 73,6 9,8 54,5 97,1 78,0 10,8 0,01 O > (P; V;O)

Oxigênio dissolvido mg.L-1 OD 5,4 7,9 6,7 0,7 4,5 7,4 5,9 0,8 4,4 7,4 5,7 0,8 5,0 7,5 6,2 0,7 <0.001 I > (P; O) > V

Nitrogênio amoniacal  µg.L-1 NH3 280,0 2350,0 771,1 380,6 200,0 1500,0 632,2 299,0 310,0 1490,0 635,4 302,8 90,0 1340,0 684,9 285,9 0,203 -

Nitrato  µg.L-1 NO3 18,0 710,0 264,1 190,2 70,0 780,0 301,0 194,2 0,0 600,0 260,5 183,4 0,0 790,0 290,4 224,5 0,869 -

Nitrogênio orgânico µg.L-1 NORG 150,0 1170,0 742,6 213,3 290,0 1470,0 860,4 296,0 99,0 1200,0 688,7 208,3 70,0 1270,0 686,2 278,4 0,016 (P;I)> (V; O)

Fósforo total µg.L-1 PT 91,4 210,0 142,6 32,4 91,4 215,4 146,4 33,0 62,0 180,0 116,2 25,2 58,7 205,6 131,8 33,7 0,001 (I, P; O) > V

Clorofila a µg.L-1 Cla 0,0 6,8 1,3 1,4 0,0 10,6 2,8 2,5 0,0 19,9 5,6 5,5 0,0 8,8 2,5 2,7 0,001 V > (I; P; O)

(n  = 30)
Primavera - P Verão - V Outono - O

post hoc
Variável Unidade Código

ANOVA
(n  = 31) (n  = 28) (n  = 29)

p

Inverno - I
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Figura 2.1. Valores mínimos, médios e máximos da temperatura do ar – Tar, temperatura da água – Tag e chuva acumulada – CH. Em A - caixas 
esquemáticas (boxplots) para estações do ano e em B - perfis mensais.  Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. Linhas centrais das caixas - 
médias, limites das caixas – desvios-padrão, limites das linhas - mínimos e máximos. 
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Figura 2.2. Valores mínimos, médios e máximos sazonais do nível da água – Hnm, disco de Secchi – Zs e profundidade – Zmax. Em A - caixas 
esquemáticas (boxplots) para estações do ano e em B - perfis mensais. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. Linhas centrais das caixas - 
médias, limites das caixas – desvios-padrão, limites das linhas - mínimos e máximos. 
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As médias da transparência do disco de Secchi – Zs no verão (0,39 m) e no 

outono (0,40 m) foram significativamente maiores (p = 0,024) que as médias de inverno 

(0,35) e primavera (0,33 m). O maior valor médio mensal ocorreu no mês de abril (0,45 

m) e o menor no mês de outubro (0,28 m). Já as médias da profundidade – Zmax de 

inverno (10,6 m) e primavera (10,5 m) foram significativamente maiores (p = 0,015) 

que as médias de verão (10,2 m) e outono  (10,1 m). O maior valor médio de Zmax 

correspondeu ao mês de agosto (10,9 m) e o menor aos meses de fevereiro e abril (9,9 

m) (Tabela 2.1 e Figura 2.2).  

Apesar da proporcionalidade na variação entre sólidos suspensos totais – SST e 

CH apresentadas nos “boxplots” (Figuras 2.1 e 2.3), não houve diferença significativa 

(p = 0,065) entre os valores médios de SST para as estações do ano. Para o potencial 

hidrogeniônico – pH, apesar da pequena amplitude numérica, verificou-se diferenças 

significativas (p = 0,003) entre as médias de verão (7,3) com as demais estações (7,0 – 

7,2). Já a média da condutividade elétrica – COND de outono (78,0 µS.cm-1) foi 

significativamente maior  (p = 0,01) que as médias de primavera (69,3 µS.cm-1), verão 

(73,6 µS.cm-1) e inverno (74,2 µS.cm-1) (Tabela 2.1). O menor valor médio mensal de 

COND correspondeu ao mês de setembro (68,6µS.cm-1)  e o maior ao mês de abril (82,9 

µS.cm-1) (Figura 2.3). 

Para o oxigênio dissolvido – OD, o valor médio de inverno (6,7 mg.L-1) foi 

significativamente maior (p < 0,001) que os valores médios de primavera (5,9 mg.L-1) e 

de outono (6,2 mg.L-1) e estes foram significativamente maiores que os valores médios 

de verão (5,7 mg.L-1) (Tabela 2.1). O maior valor médio mensal correspondeu ao mês 

de agosto (6,9 mg.L-1) e os menores aos meses de outubro (5,5 mg.L-1), janeiro e março 

(5,6 mg.L-1) (Figura 2.4). 

  Não houve diferença significativa entre as médias estacionais do nitrogênio 

amoniacal – NH3 (p = 0,203) e do nitrato – NO3 (p = 0,869). O nitrogênio amoniacal – 

NH3 variou de 90,0 µg.L-1  em abril de 2003, no outono, a 2350,0 µg.L-1 em agosto de 

2002, no inverno. Esses valores extremos influenciaram as menores e maiores médias 

mensais que foram de 538,1 µg.L-1 em abril e 989,0 µg.L-1 em agosto. Já o nitrato – 

NO3 apresentou valores abaixo do nível de detecção em janeiro e março de 1998, no 

verão, em abril de 2002, no outono, e valor máximo de 790,0 µg.L-1 em junho de 2005, 

no final do outono (Tabela 2.1, Figura 2.4). 
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Figura 2.3. Valores mínimos, médios e máximos sazonais dos sólidos suspensos totais – SST, potencial hidrogeniônico – pH e condutividade 
elétrica – COND. Em A - caixas esquemáticas (boxplots) para estações do ano e em B - perfis mensais. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a 
junho/2006. Linhas centrais das caixas - médias, limites das caixas – desvios-padrão, limites das linhas - mínimos e máximos. 
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Figura 2.4. Valores mínimos, médios e máximos sazonais do oxigênio dissolvido – OD, nitrogênio amoniacal – NH3 e nitrato – NO3. Em A - 
caixas esquemáticas (boxplots) para estações do ano e em B - perfis mensais. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. Linhas centrais das 
caixas - médias, limites das caixas – desvios-padrão, limites das linhas - mínimos e máximos. 
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Figura 2.5. Valores mínimos, médios e máximos sazonais do nitrogênio orgânico – NORG, fósforo total – PT e clorofila-a – Cla. Em A - caixas 
esquemáticas (boxplots) para estações do ano e em B - perfis mensais. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. Linhas centrais das caixas - 
médias, limites das caixas – desvios-padrão, limites das linhas - mínimos e máximos. 
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 Os valores médios de nitrogênio orgânico – NORG de primavera (860,4 µg.L-1) 

e inverno (742,6µg.L-1), foram significativamente maiores (p = 0,016)  que os valores 

médios de verão (688,7 µg.L-1 ) e outono (686,2 µg.L-1 ) (Tabela 2.1). As menores 

concentrações médias corresponderam ao mês de janeiro (594,8 µg.L-1) e as maiores ao 

mês de dezembro (940,0 µg.L-1) (Figura 2.5). 

O fósforo total – PT variou de 58,7 µg.L-1 em maio de 1997, no outono a 215,4  

µg.L-1 em outubro de 2000 e de 2001, na primavera. Em média, os menores teores de 

PT ocorreram no mês de fevereiro (108,8 µg.L-1) e os maiores teores médios ocorreram 

no mês de outubro (170,9 µg.L-1) (Figura 2.5). Os “boxplots” mostraram o decréscimo 

nos valores médios de PT entre as estações na seguinte ordem: primavera (146,4 µg.L-1) 

inverno (142,6 µg.L-1), outono (131,8 µg.L-1) e verão (116,2 µg.L-1). Os valores médios 

de PT de inverno, primavera e outono foram significativamente maiores (p = 0,001) que 

os valores médios de verão (Tabela 2.1). 

O menor valor médio mensal de clorofila-a - Cla foi de 0,9 µg.L-1 e ocorreu em 

julho e agosto, no inverno, e os maiores teores médios mensais foram de 6,4 e 6,9 µg.L-1 

e ocorreram em janeiro e fevereiro, respectivamente, no verão. Cla apresentou valores 

abaixo do limite de detecção em diferentes datas de diferentes meses e estações. O valor 

máximo de 19,87 µg.L-1 ocorreu em janeiro de 2005, no verão. Os “boxplots” 

mostraram o decréscimo nos valores médios de Cla entre as estações na seguinte ordem: 

verão (5,6 µg.L-1), primavera (2,8 µg.L-1), outono (2,5 µg.L-1) e inverno (1,3 µg.L-1) 

(Figura 2.5). A média de Cla de verão foi significativamente maior (p = 0,001) que as 

médias de inverno, primavera e outono (Tabela 2.1).  

 Das quinze variáveis consideradas, doze apresentaram alguma diferença 

significativa entre as estações do ano: temperatura da água e do ar, chuva acumulada, 

nível da água, transparência do disco de Secchi, profundidade, pH, condutividade 

elétrica, oxigênio dissolvido, nitrogênio orgânico, fósforo total e clorofila-a.  

 Para essas variáveis é apresentado, na Figura 2.6, o diagrama da análise de 

componentes principais – ACP com a sua distribuição em relação às unidades temporais 

mensais e estacionais da série de longa duração.  A correlação das variáveis e os escores 

da unidades temporais em relação aos dois primeiros eixos (componentes principais) da 

ACP são apresentados na Tabela 2.2.  
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Figura 2.6. Diagrama da análise de componentes principais – ACP para as variáveis ambientais e distribuição das unidades temporais mensais e 
estacionais. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. Significado dos códigos na Tabela 2.1. 
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Tabela 2.2. Correlações das variáveis ambientais e escores das unidades temporais 
mensais e estacionais com os componentes principais I e II da ACP. Lago Guaíba, RS, 
julho/1996 a junho/2006. Significado dos códigos na Tabela 2.1. 

CP I II
% variação explicada 64,8 19,2

Variáveis ambientais

Tar -0,884 0,441
Tag -0,863 0,488
CH 0,876 0,261
Hnm 0,966 0,015
Zs -0,802 -0,498
Zmax 0,844 0,152
pH -0,944 0,179
COND -0,346 -0,837
OD 0,549 -0,629
NORG 0,528 0,556
PT 0,889 0,206
Cla -0,907 0,234

Unidades temporais

INV 0,908 -0,796
Jul 1,168 -0,610
Ago 0,892 -1,326
Set 0,978 0,106
PRIM 0,442 1,256
Out 1,387 1,991
Nov 0,283 0,828
Dez -0,604 0,903
VER -1,211 0,517
Jan -1,507 0,214
Fev -1,447 0,046
Mar -0,999 0,731
OUT -0,271 -0,995
Abr -0,963 -1,485
Mai 0,141 -0,995
Jun 0,803 -0,384

Correlações

Escores

 

 

A percentagem de explicação acumulada nos dois eixos para as variáveis 

ambientais agrupadas em unidades temporais mensais e estacionais foi de 84,0%. O 

primeiro componente principal – CP I reteve 64,8% de explicação para a variação 

conjunta das variáveis ambientais. Os coeficientes de correlação - r positivos e 
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respectivas variáveis para o primeiro eixo foram: Hnm (r = 0,966), PT (r = 0,889), CH 

(r = 0,876), Zmax (r = 0,844), OD (r = 0,549) e NORG (r = 0,528).  

Foram positivamente relacionados a essas variáveis as unidades temporais de 

outubro, julho, setembro, agosto, inverno e junho. Os coeficientes de correlações (r) 

negativos e respectivas variáveis para o primeiro eixo foram: COND (r = -0,346), Zs (r 

= -0,802), Tar (r = -0,884), Tag (r = -0,862), Cla (r = -0,907) e pH (r = -0,944). 

Estiveram relacionadas a essas variáveis as unidades temporais dezembro, verão, 

janeiro, fevereiro, março, outono e abril.  

O primeiro eixo (CP I) foi principalmente e positivamente explicado pela 

associação entre nível da água (Hnm), fósforo total (PT), chuva acumulada (CH) e 

profundidade (Zmax). Períodos de chuvas mais intensas, de águas mais altas, mais 

profundas e ricas em fósforo total ocorreram de junho (final do outono) até outubro 

(início da primavera). O primeiro eixo (CPI) também foi explicado negativamente pela 

associação entre pH, clorofila-a - Cla, temperaturas da água e do ar (Tar e Tag) e 

transparência do disco de Secchi (Zs). A diminuição dos volumes de chuva de 

novembro (primavera) em direção à janeiro (verão) foram acompanhadas do aumento 

da transparência, elevação da temperatura, incremento da biomassa fitoplanctônica 

(Cla) e conseqüente elevação do pH. (Figura 2.6 e Tabela 2.2).  

O segundo componente principal – CP II reteve 19,2% de explicação para a 

variação conjunta das variáveis ambientais. Os coeficientes de correlação positivos e 

respectivas variáveis para o segundo eixo foram: NORG (r = 0,556), Tag (r = 0,489), 

Tar (r = 0,441), CH (r = 0,261), Cla (r = 0,234) e PT (r = 0.206), pH (r = 0,179), Zmax 

(r = 0,152) e Hnm (r = 0,016).  

Os coeficientes de correlações negativos e respectivas variáveis para o segundo 

eixo foram: Zs (r = -0,498), OD (r = -0,629) e COND (r = -0,837). O segundo eixo (CP 

II) foi principalmente associado à condutividade elétrica (COND) e ao oxigênio 

dissolvido (OD). Abril, maio e o outono se caracterizaram por águas com maior 

condutividade elétrica e menos frias. Junho caracterizou-se por águas mais frias e com 

maiores teores de oxigênio dissolvido. No segundo eixo também se posicionaram, 

antagonicamente à condutividade, períodos com teores mais elevados de nitrogênio 

orgânico, principalmente entre outubro e novembro, na primavera (Figura 2.6 e Tabela 

2.2). 
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2.2. Fitoplâncton 

  

Na Tabela 2.3 são apresentados os 151 táxons listados para a série de longa 

duração, respectivas classes fitoplanctônicas bem como a freqüência amostral e 

percentagem de eventos de abundância nas diferentes estações do ano. A porcentagem 

de contribuição de táxons por classe na série de longa duração já foi abordada no 

Capítulo 1, em que Chlorophyceae, Bacillariophyceae e Cyanophyceae foram as classes 

mais representativas, com 35%, 23% e 16% dos táxons respectivamente. 

 Os táxons mais freqüentes em todas as estações do ano foram Aulacoseira sp., 

Nitzschia sp., Chlamydomonas sp., Scenedesmus/Desmodesmus sp., Euglena sp. e 

Trachelomonas sp. Os táxons Aulacoseira sp. e Nitzschia sp. ocorreram em todas as 

amostras de inverno, primavera e verão (100%) e em 93,1% das amostras de outono. 

Chlamydomonas sp. também ocorreram em 100% das amostras de inverno, primavera e 

verão e em 89,7% das amostras de outono. Scenedesmus/Desmodesmus sp. ocorreram 

em 100% das amostras de primavera e em cerca de 96% das amostras de inverno, verão 

e outono.   Euglena sp. ocorreram em 100% das amostras de inverno, em cerca de 96% 

das amostras de primavera e outono e em cerca de 93% das amostras de verão. 

Trachelomonas sp. ocorreram em 100% das amostras de inverno, primavera e verão e 

96,6% das amostras de outono (Tabela 2.3). 

Para o inverno foram listados os seguintes táxons com registro único na estação, 

bem como respectivas freqüências amostrais: Ephithemia sp., cf. Geissleria, Hydrosera 

sp. e Petalomonas sp., com freqüência de 3,3% e, ainda, Rhopalodia sp. e Chroomonas 

sp., com freqüência de 6,7%. Foram listados unicamente para a primavera: 

Anomoeoneis/Brachysira sp., Caloneis sp., Rhipidodendron sp. e Nostocaceae NI, com 

freqüência de 3,2% e Terpsinoe musica Ehr. com freqüência de 6,5%. Foram listados 

unicamente para o verão: cf. Errerella, Platidorina spp., Radiocystis fernandoi Kom. et 

Kom-Legn., cf. Sphaerodinium e Xanthidium sp., todos com freqüência de 3,6%. Para o 

outono foram listados os seguintes táxons únicos: Nephrocytium sp., Tetrallanthos sp., 

Planktolyngbya sp., Spirogyra sp., com freqüência de 3,4% e Staurodesmus sp., com 

freqüências de 6,9% (Tabela 2.3). 

  

 



 71

Tabela 2.3. Diversidade de táxons para as classes fitoplanctônicas nas estações do ano. 
Freqüências amostrais (%) - A e freqüências de eventos de abundância (%) - B. Lago 
Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. NI – não identificado.  

A B A B A B A B
Anabaena sp. 40,0 3,3 48,4 - 53,6 - 34,5 -
Aphanizomenon sp. 16,7 - - - 10,7 - 17,2 -
Aphanocapsa sp. 10,0 - 38,7 - 32,1 7,1 17,2 -
Aphanothece sp. - - 3,2 - 7,1 - - -
Chroococcus sp. 10,0 - 12,9 - 10,7 - 6,9 -
Chroococcales NI - - 3,2 - - - 17,2 3,4

Cylindrospermopsis raciborskii (Wol.) 
Seenayya. et Sub.Raju 6,7 - - - 7,1 3,6 17,2 3,4

Cyanophyceae filamentosa NI 10,0 3,3 6,5 - 10,7 3,6 10,3 -
Geitlerinema sp. - - 9,7 - 3,6 - 3,4 -
Gomphosphaeria sp. 3,3 - - - 3,6 - - -
cf. Limnothrix - - 3,2 - - - - -
Lyngbya sp. 20,0 - 9,7 - 7,1 - 6,9 -
Merismopedia sp. 33,3 - 35,5 - 71,4 7,1 44,8 6,9
Microcystis sp. 13,3 - 9,7 3,2 42,9 - 27,6 -
Nostocaceae NI - - 3,2 - - - - -
Oscillatoria sp. 30,0 - 22,6 - 25,0 - 20,7 -
Oscillatoriales NI 3,3 - - - - - 3,4 -
Phormidium sp. 26,7 - 35,5 - 39,3 - 34,5 3,4
Planktolyngbya sp. - - - - - - 3,4 -

Planktothrix isothrix (Skuja) Kom. et Komar. 20,0 - 19,4 - 32,1 14,3 31,0 10,3

Pseudanabaena sp. 36,7 - 38,7 - 46,4 3,6 31,0 6,9
Radiocystis fernandoi Kom.et Kom.-Legn. - - - - 3,6 - - -
Raphidiopsis sp. 30,0 - 9,7 - 21,4 3,6 24,1 3,4
Romeria sp. 3,3 - - - 10,7 - - -

A B A B A B A B
Actinastrum sp. 33,3 - 61,3 3,2 71,4 - 24,1 -
Ankistrodesmus sp. 63,3 13,3 54,8 6,5 67,9 3,6 48,3 3,4
Asterococcus sp. 3,3 - - - - - 3,4 -
Botryococcus sp. - - 3,2 - 3,6 - - -
Chlamydomonas  sp. 100,0 63,3 100,0 71,0 100,0 75,0 89,7 51,7
Chlorella sp. 13,3 - 29,0 3,2 28,6 - 6,9 -
Chlorogonium sp. 3,3 - - - - - 3,4 -
Chlorophyceae NI 16,7 - 22,6 - 21,4 - 20,7 3,4
Chodatella sp. 3,3 - 3,2 - 3,6 - - -
Cladophora sp. 3,3 - - - - - 3,4 3,4
Closteriopsis sp. 10,0 - 35,5 - 17,9 - 24,1 -
Coelastrum sp. 33,3 - 51,6 - 64,3 3,6 31,0 -

OutonoPrimavera Verão

CYANOPHYCEAE

Inverno

CHLOROPHYCEAE

Inverno Primavera Verão Outono

 

(continua) 
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Tabela 2.3. Continuação. 
  . 

A B A B A B A B
Collodictyon sp. 13,3 - 9,7 - 7,1 - 3,4 -
Coronastrum sp. - - 16,1 - 35,7 - 6,9 -
Crucigenia sp. 60,0 3,3 83,9 6,5 78,6 21,4 51,7 10,3
Dictyosphaerium sp. 66,7 3,3 77,4 9,7 89,3 17,9 58,6 -
Dimorphococcus sp. 3,3 - 9,7 - - - 17,2 -
cf. Elakatothrix 33,3 - 29,0 - 17,9 - 20,7 -
Eudorina sp. 26,7 - 54,8 - 71,4 - 34,5 -
Franceia sp. 3,3 - 6,5 - 7,1 - 6,9 -
Gloeoactinium sp. - - - - 3,6 - 3,4 -
Gloeocystis sp. 30,0 - 32,3 - 25,0 3,6 24,1 -
Golenkinia sp. 20,0 - 19,4 - 25,0 - 6,9 -
Gonium sp. 13,3 - 16,1 - 10,7 - 3,4 -
Kirchneriella sp. 26,7 - 38,7 - 25,0 - 10,3 -
Micractinium sp. 46,7 3,3 77,4 12,9 89,3 10,7 48,3 -
cf. Errerella sp.  (?) - - - - 3,6 - - -
Monoraphidium sp. 86,7 40,0 96,8 48,4 78,6 21,4 86,2 37,9
Nephrocytium sp. - - - - - - 3,4 -
Oocystis sp. 10,0 - 19,4 - 60,7 - 20,7 -
Pachycladella sp. - - 6,5 - - - 3,4 -
Pandorina morum (Müller) Bory 50,0 - 51,6 - 75,0 3,6 58,6 -
Paradoxia multiseta Sirenko - - 6,5 - 21,4 - - -
Pediastrum sp. 20,0 - 45,2 - 78,6 - 41,4 -
Pedinopera sp. 16,7 - 29,0 3,2 17,9 - 20,7 -
Platidorina sp. - - - - 3,6 - - -
Polyedriopsis spinulosa Schmidle 3,3 - - - 14,3 - 3,4 -
Pteromonas sp. 10,0 - - - 28,6 - - -
Pyrobotrys sp. - - 3,2 - 3,6 - - -
Scendesmus/Desmodesmus spp. 96,7 33,3 100,0 41,9 96,4 57,1 96,6 37,9
Schroederia sp. 3,3 - 9,7 - 25,0 - 17,2 -
cf. Selenastrum sp. (?) - - 12,9 - 17,9 - 13,8 -
Spermatozopsis exsultans Kors. 6,7 - - - 7,1 3,6 - 3,4
Sphaerocystis sp. 13,3 - 12,9 - 10,7 3,6 10,3 -
Spondylomorum sp. - - - - 3,6 - 6,9 -
Tetraedron sp. 6,7 - 12,9 - 28,6 - 20,7 -
Tetrallantos sp. - - - - - - 3,4 -
Tetraspora sp. 3,3 - 3,2 - 3,6 - 10,3 -
Tetrastrum sp. 3,3 - 19,4 - 21,4 - 10,3 -
Treubaria sp. 3,3 - 3,2 - 25,0 - 10,3 -
Volvox sp. 3,3 - 6,5 - - - 3,4 -
Westella sp. - - 3,2 - 3,6 - - -
Wislouchiella sp. - - 6,5 - 10,7 - - -

CHLOROPHYCEAE

Inverno Primavera Verão Outono

 
(continua) 
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Tabela 2.3. Continuação.   

A B A B A B A B
Achnanthes sp. 13,3 - 3,2 - 3,6 - 3,4 -
Actinocyclus sp. 30,0 - 19,4 - 14,3 - 13,8 -
Amphipleura sp. 13,3 - 6,5 - 3,6 - - -
Amphora sp. 30,0 - 12,9 - 3,6 - 13,8 -
Anomoeoneis/Brachysira sp. - - 3,2 - - - - -
Asterionella formosa  Hassal 66,7 33,3 67,7 38,7 3,6 3,6 10,3 -
Aulacoseira sp. 100,0 20,0 100,0 29,0 100,0 53,6 93,1 37,9
Caloneis sp. - - 3,2 - - - - -
Cocconeis sp. 66,7 - 41,9 - 50,0 3,6 41,4 -
Cyclotella sp. 93,3 53,3 96,8 35,5 92,9 64,3 93,1 55,2
Cymbella sp. 86,7 - 54,8 - 50,0 - 31,0 -
Pennales NI 80,0 40,0 74,2 16,1 57,1 10,7 58,6 24,1
Diploneis sp. 20,0 - 12,9 - - - 13,8 -
Encyonema sp. - - - - 3,6 - 3,4 -
Ephithemia sp. 3,3 - - - - - - -
Eunotia sp. 56,7 - 41,9 - 21,4 - 17,2 -
Fragilaria sp. 10,0 - - - 7,1 - - -
Frustulia sp. 30,0 - 25,8 - 7,1 - 3,4 -
cf. Geissleria 3,3 - - - - - - -
Gomphonema sp. 93,3 20,0 87,1 6,5 71,4 3,6 75,9 3,4
Gyrosigma sp. 46,7 - 41,9 - 60,7 - 44,8 -
Hantzschia sp. 36,7 - 19,4 - 17,9 - 31,0 -
Hydrosera sp. 3,3 - - - - - - -
Melosira sp. 40,0 10,0 25,8 6,5 39,3 3,6 37,9 6,9
Navicula sp. 90,0 46,7 90,3 35,5 96,4 17,9 89,7 27,6
Nitzschia sp. 100,0 80,0 100,0 54,8 100,0 78,6 93,1 62,1
Pinnularia sp. 90,0 - 83,9 3,2 46,4 - 62,1 -
Pleurosira sp. - - 3,2 - - - 3,4 -
Rhopalodia sp. 6,7 - - - - - - -
Stauroneis sp. 20,0 - 12,9 - 7,1 - 17,2 -
Surirella sp. 43,3 - 25,8 - 50,0 - 41,4 -
Fragilariaceae NI 13,3 3,3 9,7 - 7,1 - 3,4 -
Terpsinoë musica  Ehr. - - 6,5 - - - - -
Synedra sp. 63,3 - 45,2 - 28,6 3,6 44,8 -
Urosolenia sp. 3,3 - - - 3,6 - 3,4 -

Primavera Verão

BACILLARIOPHYCEAE

Inverno Outono

 

A B A B A B A B
Anisonema sp. 16,7 - 22,6 - 10,7 - 13,8 -
Euglena sp. 100,0 10,0 96,8 29,0 92,9 28,6 96,6 37,9
Euglenophyceae NI 23,3 - 16,1 3,2 17,9 - 20,7 3,4
Lepocinclis sp. 23,3 - 48,4 - 35,7 - 34,5 3,4
Peranema sp. 16,7 - 9,7 - 3,6 - 13,8 -
Petalomonas sp. 3,3 - - - - - - -
Phacus sp. 63,3 - 64,5 - 67,9 - 62,1 -
Strombomonas sp. 60,0 - 64,5 - 75,0 - 69,0 -
Trachelomonas sp. 100,0 30,0 100,0 29,0 100,0 42,9 96,6 51,7

EUGLENOPHYCEAE

Primavera VerãoInverno Outono

 

(continua) 
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Tabela 2.3. Continuação.   

A B A B A B A B
cf. Gymnodinium 3,3 3,3 29,0 3,2 14,3 - 31,0 -
Peridinales NI 80,0 13,3 83,9 19,4 89,3 14,3 86,2 20,7
cf. Sphaerodinium - - - - 3,6 - - -

A B A B A B A B
Chroomonas sp. 6,7 - - - - - - -
Cryptomonas/Rhodomonas sp. 90,0 43,3 90,3 48,4 89,3 50,0 89,7 58,6

A B A B A B A B
Arthrodesmus sp. 3,3 - 3,2 - - - - -
Closterium sp. 56,7 - 54,8 - 64,3 - 27,6 -
Cosmarium sp. 10,0 - 16,1 - 14,3 - 17,2 -
Euastrum sp. 6,7 - 3,2 - 3,6 - - -
Mougeotia sp. 20,0 - - - 3,6 - 3,4 -
Spirogyra sp. - - - - - - 3,4 -
Spondylosium sp. 6,7 - 12,9 - 10,7 - 17,2 -
Staurastrum sp. 46,7 - 38,7 - 39,3 - 20,7 -
Staurodesmus sp. - - - - - - 6,9 -
Xanthidium sp. - - - - 3,6 - - -

Primavera Verão OutonoInverno

Inverno

DINOPHYCEAE

CRYPTOPHYCEAE

Primavera Verão Outono

Inverno

ZYGNEMATOPHYCEAE

Primavera Verão Outono

A B A B A B A B
Centritractus sp. 3,3 - 9,7 - 7,1 - 6,9 -
Pseudostaurastrum sp. - - - - 3,6 - 6,9 -
cf. Tetraplektron 3,3 - 3,2 - 35,7 - 3,4 -

A B A B A B A B
Anthophysa vegetans Stein 40,0 - 16,1 - 14,3 - 13,8 -
Chrysococcus sp. 6,7 - 16,1 - 42,9 - 17,2 -
Cladomonas sp. 13,3 - - - - - 13,8 -
Codosiga sp. 20,0 - 9,7 - 14,3 3,6 3,4 -
Dinobryon sp. 16,7 3,3 9,7 3,2 7,1 - 10,3 -
Mallomonas sp. 46,7 - 67,7 - 42,9 - 34,5 -
Monas sp. 3,3 - 3,2 - - - - -
Rhipidodendron sp. - - 3,2 - - - - -
Synura sp. 73,3 6,7 67,7 - 25,0 - 24,1 -

A B A B A B A B
Gonyostomum sp. - - 12,9 - 14,3 - 3,4 -
Merotrichia sp. 16,7 - 22,6 - - - 13,8 -
Vacuolaria sp. 3,3 - 16,1 - 35,7 - 10,3 -

Primavera Verão

Outono

Inverno

Inverno

Outono

Primavera Verão Outono

XANTHOPHYCEAE

CHRYSOPHYCEAE

Primavera Verão

RAPHIDOPHYCEAE

Inverno
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Quanto à freqüência de eventos em que o táxon foi abundante, Planktothrix 

isothrix (Skuja) Kom. et Komar. destacou-se entre as cianobactérias (Cyanophyceae) 

nas estações de verão e de outono. Para Chlorophyceae, Chlamydomonas sp., 

Dictyosphaerium sp., Micractinium sp. e Scenedesmus/Desmodesmus sp. destacaram-se 

na primavera e no verão, Crucigenia sp. destacaram-se mais no verão,  Monoraphidium 

sp. destacaram-se nas demais estações e Ankistrodesmus sp. apresentaram freqüências 

de abundância mais expresiva entre a primavera e o outono. Para Bacillariophyceae, 

diatomáceas cêntricas tais como Aulacoseira sp. e Cyclotella sp. foram freqüentes em 

todas as estações mas apresentaram maior número de eventos de abundância no verão e 

outono com relação ao inverno e primavera. Já Melosira sp. destacaram-se no inverno. 

Entre as diatomáceas penadas, Nizschia sp. destacaram-se no verão, provavelmente por 

formas coloniais estreladas pequenas, (Nizschia cf. holsatica) e no inverno por outras 

formas. Asterionella formosa Hassal e Navicula sp. destacaram-se no inverno e na 

primavera, e Gomphonema sp. e Pennales NI (quantificadas em vista conectival) 

destacaram-se no inverno. Para Euglenophyceae, Euglena sp. obtiveram maior número 

de eventos de abundância no outono seguido da primavera e do verão e Trachelomonas 

sp. destacaram-se no verão e no outono. Cryptophyceae (Cryptomonas/Rhodomonas 

sp.) apresentaram freqüência considerável de eventos de abundância em todas as 

estações do ano, mostrando sensível aumento de eventos no outono e sensível redução 

no inverno. Já Dinophyceae apresentou freqüência de eventos de abundância 

sensivelmente maiores na primavera e no outono (Tabela 2.3).  

 Na Figura 2.7 é apresentado o dendograma da análise de agrupamento (“cluster 

analysis”) baseada na densidade média dos táxons (logx+1) para as unidades temporais 

mensais e estacionais. Dois grandes grupos foram formados, o grupo A formado pelo 

mês de janeiro, mais fortemente influenciado pelas maiores densidades dos táxons, e o 

grupo B formado pelos demais meses e estações do ano. Nesse grande grupo, o sub-

grupo B’ foi sub-dividido em C’, formado pela estação de inverno e pelos meses de 

junho e julho e,  em C”, formado pelas estações de outono e primavera e pelos meses de 

abril, maio, agosto, setembro e outubro. O subgrupo B’ representou a estação de verão e 

os meses de dezembro, fevereiro e março.  
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Figura 2.7. Dendrograma da análise de agrupamento (“cluster analysis”) para os 
valores médios da densidade dos táxons nas unidades temporais mensais e estacionais. 
Método de Ward, similaridade: distância euclidiana, coeficiente de correlação 
cofenético (C.C.C.) = 0,904.  

 

As estatísticas descritivas, os resultados dos testes de análise de variância – 

ANOVA não-paramétrica de Kruskal-Wallis (valores de p) e comparação múltipla entre 

médias (post hoc de Dunn) das estações do ano para as densidades das classes e grupos 

morfo-funcionais são apresentados na Tabela 2.4. A variação sazonal para os valores 

médios mensais da densidade de indivíduos e as respectivas abundâncias relativas das 

classes e grupos morfo-funcionais do fitoplâncton nas estações do ano são apresentada 

nas Figura 2.8 e 2.9 respectivamente.  
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Tabela 2.4. Estatísticas descritivas, ANOVA não-paramétrica (Kruskal-Wallis) e comparação múltipla entre médias (post hoc de Dunn) para as 
classes e grupos morfo-funcionais do fitoplâncton nas estações do ano. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. Mín. = mínimo; Máx. = 
máximo; Média = média geométrica e s = desvio padrão geométrico. 

Mín. Máx. Média s Mín. Máx. Média s Mín. Máx. Média s Mín. Máx. Média s

Cyanophyceae 1- CYA 0 24 2,0 1,8 0 110 5,2 2,9 0 952 26,8 4,5 0 537 9,1 4,2 <0.001 V > (P; O) > I

Chlorophyceae 2 -CHLO 2 117 26,1 1,7 6 2.127 77,3 2,5 10 4.763 134,9 2,3 4 477 51,0 2,0 <0.001 (P; V) > (O; I)

Bacillariophyceae 3 - DIA 9 697 55,9 1,6 15 2.593 121,5 2,2 18 6.025 177,3 2,8 2 627 48,9 2,1 <0.001 (P;V) > (O; I)

Euglenophyceae 4 - EUG 2 65 8,1 1,3 4 357 22,1 1,7 1 238 33,6 1,7 0 99 18,6 2,3 <0.001 (P; V; O) > I

Dinophyceae 5 - DINO 0 13 1,4 1,3 0 43 4,1 2,6 0 357 6,7 3,7 0 74 4,1 2,8 0,018 (P; V; O) > I

Cryptophyceae 6- CRY 0 278 7,1 8,3 0 409 6,9 8,5 0 1.008 12,5 14,3 0 1.116 14,7 12,0 0,684 -

Zygnematophyceae 7 - ZYG 0 4 0,5 0,6 0 10 1,0 1,1 0 272 1,0 2,5 0 12 0,6 1,1 0,600 -

Chrysophyceae 8 - CHRY 0 20 0,9 1,4 0 28 1,2 2,0 0 274 1,7 3,6 0 50 1,0 2,2 0,949 -

Xanthophyceae 9- XAN 0 0 0,0 0,1 0 10 0,2 0,8 0 11 0,4 0,9 0 5 0,1 0,5 0,524 -

Raphidophyceae 10 - RAP 0 7 0,1 0,6 0 6 0,2 0,7 0 11 0,2 0,8 0 2 0,0 0,2 0,937 -

Fitoplâncton total FITOT 26 766 138,8 1,4 38 5.046 340,7 1,7 45 12.342 547,4 2,3 40 1.798 238,2 2,0 <0.001 (P; V) > (I;O)

Grupo morfo-funcional Mín. Máx. Média s Mín. Máx. Média s Mín. Máx. Média s Mín. Máx. Média s p post hoc

Flagelados mixotróficos coloniais 11 - FMC 0 20 0,6 1,4 0 18 0,3 1,1 0 274 0,5 2,2 0 5 0,2 0,6 0,706 -

Flagelados mixotróficos unicelulares 12 - FMU 3 293 24,3 3,3 5 532 58,1 2,3 3 1.093 100,9 3,2 7 1.290 74,7 3,0 0,002 (P; V; O) > I

Flagelados autotróficos unicelulares 13 - FAU 0 70 8,9 1,6 0 306 22,1 3,5 1 442 45,7 2,6 0 349 13,7 3,6 <0.001 V > (I;P;O)

Flagelados autotróficos coloniais 14 - FAC 0 3 0,2 0,5 0 37 1,0 1,9 0 49 1,3 2,1 0 16 1,2 1,7 0,102 -

Cianobactérias filamentosas 15- CYF 0 24 1,5 1,7 0 16 1,8 1,7 0 409 11,9 4,2 0 537 5,1 4,3 0,002 V > (I; P; O)

Cianobactérias coloniais 16 - CYC 0 10 0,4 0,8 0 110 2,2 3,4 0 917 6,8 5,7 0 52 2,5 2,6 0,001 (P; V; O) > I

Diatomáceas cêntricas 17 - DIC 0 122 9,4 2,0 0 1.049 23,8 3,3 4 3.740 87,1 4,3 0 536 18,0 3,5 <0.001 V > (I; P; O)

Diatomáceas penadas 18 - DIP 6 689 41,6 1,6 8 1.544 72,4 2,6 6 2.279 66,3 2,4 0 107 23,1 1,8 0,002 (I; P; V) > O

Cocóides verdes e outras unicelulares 19 - CVU 0 86 5,3 2,3 1 248 17,4 2,1 0 747 11,5 3,5 0 174 8,4 2,7 0,012 P > (I;V;O)

Coloniais/cenobiais verdes e outras coloniais 20 - CVC 2 42 9,5 1,3 2 1.544 29,1 2,6 4 3.845 58,3 2,5 0 263 14,7 2,1 <0.001 V > (I; P; O)

Verdes e outras filamentosas 21 - VFI 0 5 0,2 0,5 0 3 0,2 0,5 0 7 0,1 0,6 0 23 0,3 1,0 0,925 -

p

Verão - V Outono - O ANOVA
Classe Código post hoc(n  = 31) (n  = 28) (n  = 29)

Inverno - I
(n  = 30)

Primavera - P
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Figura 2.8. Perfil médio mensal  da densidade  (ind.mL-1) e abundância relativa média estacional (círculos) das principais classes do 
fitoplâncton. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. Outros: Zygnematophyceae, Chrysophyceae, Xanthophyceae e Raphidophyceae. 
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Entre os meses de julho, no inverno a novembro, na primavera, a densidade 

média do fitoplâncton foi inferior a 200 ind.mL-1 estando principalmente representada 

por Bacillariophyceae e Chlorophyceae. Quanto à abundância relativa, a sensível 

redução de Bacillariophyceae do inverno (53%) para a primavera (50%) foi 

acompanhada de redução de Cryptophyceae, de 7% para 3%, e de sensível aumento de 

Chlorophyceae, de 25% para 32%, e Euglenophyceae, de 8% para 9%. Em dezembro a 

densidade média do fitoplâncton ultrapassou o valor de 500 ind.mL-1 e em direção ao 

verão, principalmente em janeiro, houve aumento da densidade média para cerca de 

900 ind.mL-1. A abundância relativa das Classes no verão foi marcada pelo aumento de 

Cyanophyceae, de 2% no inverno e primavera para 7% no verão, pelo aumento de 

Chlorophyceae (34%) e redução de Bacillariophyceae (45%). Os meses de fevereiro e 

março foram marcados pela redução da densidade média para menos de 300 ind.mL-1 e 

de abril a junho e julho para menos de 100 ind.mL-1. No outono, a abundância relativa 

de Bacillariophyceae foi a menor, cerca de 33%, e as abundâncias relativas de 

Euglenophyceae e Cryptophyceae foram as maiores, 13% e 10% respectivamente. Em 

linhas gerais, os valores médios mensais do fitoplâncton mostraram tendência ao 

aumento nos meses mais quentes, com densidades médias superiores a 500 ind.mL-1 e 

tendência ao declínio nos meses mais frios, com densidades médias inferiores a 200 

ind.mL-1 (Figura 2.8 e, para as temperaturas, Figura 2.1).  

Praticamente todas as classes fitoplanctônicas apresentaram aumento médio da 

densidade do inverno em direção ao verão, seguido de redução em direção ao outono, 

com exceção de Cryptophyceae, com densidades praticamente iguais entre inverno e 

primavera e entre o verão e outono, e Raphidophyceae, com ocorrência rara e maior 

densidade média na primavera. Cryptophyceae começou a apresentar resultados 

quantitativos expressivos a partir de 2000, tornando-se ubíqua nas amostras 

subsequëntes como já foi descrito no Capítulo 1, sugerindo ser mais oportuno discutir o 

significado das diferenças interanuais deste grupo do que as diferenças sazonais, como 

será apresentado e discutido no Capítulo 3. O teste de Kruskal-Wallis para a 

comparação estacional de Cryptophyceae, considerando apenas a segunda metade da 

série, mostrou que as médias estacionais não foram significativamente diferentes (p = 

0,122). As classes que não obtiveram diferenças significativas em suas médias para as 

estações do ano de toda a série foram Cryptophyceae, Zygnematophyceae, 

Chrysophyceae, Xanthophyceae e Raphidophyceae, para p >0,05. A densidade média 



 80

de Cyanophyceae no verão, 26,8 ind.mL-1, foi significativamente maior que as 

densidades médias de primavera, 5,2 ind.mL-1 e outono, 9,1 ind.mL-1, essas também 

significativamente maiores que as densidades médias de inverno, 2,0 ind.mL-1, para p 

<0,001. As densidades médias de Chlorophyceae na primavera e verão, 77,3 e 134,9  

ind.mL-1 respectivamente, foram significativamente maiores que as densidades de 

outono e inverno, 51,0 e 26,1 ind.mL-1 respectivamente, para p <0.001.  As densidades 

médias de Bacillariophyceae foram significativamente maiores na primavera (121,5) e 

no verão (177,3 ind.mL-1) quando comparadas às médias de outono e inverno, 48,9 e 

55,9 ind.mL-1, respectivamente (p < 0,001). Euglenophyceae e Dinophyceae 

apresentaram médias de primavera, verão e outono significativamente maiores que as 

médias de inverno, no entanto o nível de significância para Euglenophyceae (p <0,001) 

foi maior que o para Dinophyceae (p = 0,018) (Tabela 2.4). 

Para as densidades e abundâncias relativas médias dos grupos morfo-funcionais, 

o inverno foi principalmente representado por diatomáceas penadas (41%) e flagelados 

mixotróficos unicelulares (24%) e, ainda, pela expressiva abundância de coloniais/ 

cenobiais verdes e outras coloniais, diatomáceas cêntricas e flagelados autotróficos 

unicelulares, todos com abundância relativa ao redor de 9%. A partir de novembro 

ocorreu o aumento médio da densidade de praticamente todos os grupos morfo-

funcionais considerados. A abundância relativa média na primavera foi principalmente 

representada pelas diatomáceas penadas (31%), flagelados mixotróficos unicelulares 

(25%), coloniais/ cenobiais verdes e outras coloniais (13%), diatomáceas cêntricas e 

flagelados autotróficos coloniais (10%) e, ainda, cocóides verdes e outras unicelulares 

(8%). No verão, a abundância relativa de diatomáceas penadas foi reduzida a 17%, 

houve sensível aumento dos flagelados mixotróficos unicelulares (26%), aumento das 

coloniais/cenobiais verdes e outras coloniais (15%), aumento dos flagelados 

autotróficos unicelulares (12%) e sensível aumento das cianobactérias filamentosas 

(3%) e coloniais (2%). O verão foi o período de maiores densidades e abundâncias 

relativas médias de diatomáceas cêntricas (25%). No outono, o grupo mais expressivo 

quanto à abundância relativa e densidade (meses de abril a junho) foram os flagelados 

mixotróficos unicelulares (47%) com concomitante redução de outros grupos tais como 

a diatomáceas cêntricas (11%) e penadas (14%), coloniais/cenobiais verdes e outras 

coloniais (9%) e os flagelados autotróficos unicelulares (8%) (Figura 2.9).  
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Figura 2.9. Perfis médios mensais da densidade (ind.mL-1) e da abundância relativa média estacional (círculos) dos principais grupos morfo-
funcionais do fitoplâncton. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. Outros: Flagelados mixotróficos e autotróficos coloniais, verdes e outras 
filamentosas. 
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Os grupos morfo-funcionais que não apresentaram diferenças significativas em 

suas densidades médias nas estações do ano foram os flagelados mixotróficos e 

autotróficos coloniais e as verdes e outras filamentosas - VFI, para p > 0,05. As 

densidades médias de primavera (58,1 ind.mL-1), verão (100,9 ind.mL-1) e outono (74,0 

ind.mL-1) dos flagelados mixotróficos unicelulares foi significativamente maior que a 

média de inverno (24,3 ind.mL-1) para p = 0,002. Diferentemente, a densidade média de 

verão dos flagelados autotróficos unicelulares (45,7 ind.mL-1) foi significativamente 

maior que as médias de inverno (8,9 ind.mL-1), primavera (22,1 ind.mL-1) e outono 

(13,7 ind.mL-1), para p <0.001. As cianobactérias coloniais apresentaram densidades 

médias de primavera (2,2 ind.mL-1), verão (6,8 ind.mL-1) e outono (2,5 ind.mL-1) 

significativamente maiores que a média de inverno (0,4 ind.mL-1) para p = 0,001. Já as 

cianobactérias filamentosas apresentaram densidades médias de verão (11,9 ind.mL-1) e 

outono (5,1 ind.mL-1) significativamente maiores que as médias de inverno (1,5 ind.mL-

1) e primavera (1,8 ind.mL-1) para p = 0,002 (Tabela 2.4). 

Diatomáceas cêntricas apresentaram densidade média de verão (87,1 ind.mL-1) 

significativamente maior (p < 0,001) que as médias de inverno (9,4 ind.mL-1), 

primavera (23,8 ind.mL-1) e outono (18,0 ind.mL-1). Da mesma forma, as coloniais/ 

cenobiais verdes e outras coloniais, também apresentaram densidade média de verão 

(58,3 ind.mL-1), significativamente maior que as médias de inverno (9,5 ind.mL-1), 

primavera (29,1 ind.mL-1) e outono (14,7 ind.mL-1) para p < 0,001. As diatomáceas 

penadas apresentaram densidade média de inverno (41,6 ind.mL-1), primavera (72,4 

ind.mL-1) e verão (66,3 ind.mL-1) significativamente maiores que a média de outono 

(23,1 ind.mL-1) para p = 0,002, enquanto que a densidade média de cocóides verdes e 

outras unicelulares foi de 17,4 ind.mL-1 na primavera, significativamente maior que as 

médias de inverno (5,3 ind.mL-1), verão (11,5 ind.mL-1) e outono (8,4 ind.mL-1) para p 

= 0,012 (Tabela 2.4).  

O diagrama da análise de componentes principais – ACP representando a 

disposição das unidades temporais mensais e estacionais, classes e grupos morfo-

funcionais do fitoplâncton e os vetores das variáveis ambientais com diferenças 

estacionais significativas nos testes de ANOVA em relação aos dois primeiros eixos 

(CP I e II) da ACP são apresentados na Figura 2.10.  As correlações das variáveis 

ambientais, bem como os escores das unidades temporais mensais e estacionais e dos 

grupos do fitoplâncton (classes e grupos morfo-funcionais) são apresentados na Tabela 
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2.5. ACP explicou 84,0% da variação do sistema nos dois primeiros eixos. Pela análise 

do diagrama verificou-se que a estação de inverno e respectivos meses foram 

caracterizados por águas altas e frias, ricas em OD e não foram associados a nenhuma 

classe ou forma de vida do fitoplâncton diretamente, devido aos valores 

significativamente bem menores de densidade para o fitoplâncton total nessa estação. A 

estação de primavera também apresentou águas altas mas em gradiente de elevação de 

temperaturas, sendo principalmente associadas às Bacillariophyceae em geral, às 

diatomáceas penadas em particular, e à contribuição de Euglenophyceae. O verão foi 

caracterizado pela elevação de temperatura, de pH e aumento da transparência em águas 

de baixa condutividade e OD, e principalmente representado por diatomáceas cêntricas, 

cocóides verdes e outras unicelulares, colonias/cenobiais verdes e outras coloniais, 

Chlorophyceae e Cyanophyceae, assim como Euglenophyceae e Dinophyceae. Em 

direção ao outono, as águas quentes e transparentes apresentaram maior condutividade 

elétrica e OD e os grupos principalmente representados foram os flagelados 

mixotróficos e autotróficos unicelulares bem como as cianobactérias filamentosas 

(Figura 2.10). O primeiro eixo (CP I) explicou 65,1% da variação e foi positivamente e 

principalmente associado à Hnm (r = 0,971), CH (r = 0,905), PT (r = 0,893) e Zmax (r 

= 0,862), aos meses e estações de inverno, com escores entre 2,126 (outubro) e 0,976 

(primavera) e, entre as classes e grupos morfo-funcionais do fitoplâncton, somente as 

diatomáceas penadas obtiveram escore positivo de 0,269 com esse eixo. Em seu lado 

negativo o primeiro eixo foi principalmente associado ao pH (r = -0,927), Tar (r = -

0,879), Tag (r = -0,854) e Zs (r = -0,840), às unidades temporais (e escores) janeiro (-

1,394), fevereiro (-1,261) e verão (-1,054), e às classes e grupos morfo-funcionais: 

Chlorophyceae (-0,746), diatomáceas cêntricas (-0,745) e aos flagelados autotróficos 

unicelulares (-0,686). O segundo eixo (CP II) explicou 18,9% da variação do sistema 

estando principalmente e positivamente associado aos NORG (r = 0,531), Tag (r = 

0,502) e Tar (r = 0,457), às unidades temporais outubro (2,531) e primavera (1,632) e às 

diatomáceas penadas (0,607), Euglenophyceae (0,435) e colonias/cenobiais verdes e 

outras coloniais (0,311). O lado negativo do eixo II foi principalmente associado à 

COND (r = -0,762), OD (r = -0,671) e Zs (r = -0,435), aos meses de agosto (-1,873), 

abril (-1,747), maio (-1,287) e a estação de outono (-1,216), e aos grupos dos flagelados 

mixotróficos unicelulares (-0,506), flagelados autotróficos unicelulares (-0,446) e às 

cianobactérias filamentosas (-0,315) (Tabela 2.5). 
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Figura 2.10. Diagrama da análise de componentes principais – ACP para as variáveis ambientais com a distribuição das unidades temporais 
mensais e estacionais, classe e grupos morfo-funcionais do fitoplâncton. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. Significado dos códigos nas 
Tabelas 2.1 (variáveis) e 2.4 (classes e grupos). 
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Tabela 2.5. Correlações das variáveis ambientais e escores das classes e grupos morfo-
funcionais do fitoplâncton e unidades temporais estacionais e mensais com os 
componentes principais I e II (eixos) da ACP. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a 
junho/2006. Significado dos códigos nas Tabelas 2.1 (variáveis) e 2.4 (classes e 
grupos). 

Eixo I II
% variação explicada 65,1 18,9

Variáveis ambientais
Tar -0,879 0,457
Tag -0,854 0,502
CH 0,905 0,205

Hnm 0,971 -0,026
Zs -0,840 -0,435

Zmax 0,862 0,134
pH -0,927 0,210

COND -0,478 -0,762
OD 0,541 -0,671

NORG 0,520 0,531
PT 0,893 0,118

Unidades temporais
VER -1,054 0,808
jan -1,394 0,375
fev -1,261 0,076
mar -0,937 1,249

OUT -0,062 -1,216
abr -0,955 -1,747
mai 0,456 -1,287
jun 1,386 -0,627

INV 1,461 -1,183
jul 1,769 -0,910
ago 1,378 -1,873
set 1,598 -0,026

PRIM 0,976 1,632
out 2,126 2,531
nov 0,727 1,093
dez -0,280 1,295

Classes/Grupos morfo-funcionais
1 - CYA -0,642 -0,103

2 - CHLO -0,746 -0,172
3 - DIA -0,277 0,283
4 - EUG -0,343 0,435
5 - DINO -0,378 -0,144
12 - FMU -0,613 -0,506
13 - FAU -0,686 -0,446
15 - CYF -0,506 -0,315
16 - CYC -0,487 0,021
17 - DIC -0,745 -0,186
18 - DIP 0,269 0,607
19 -CVU -0,204 0,025
20 - CVC -0,575 0,311

Correlações

Escores
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2.3. Discussão 

 

Este capítulo avaliou o comportamento e a significância da variação sazonal de 

classes e grupos morfo-funcionais do fitoplâncton e sua relação com variáveis 

ambientais em um ponto amostral na margem esquerda do lago Guaíba, RS, no período 

de julho de 1996 a junho de 2006. O agrupamento e a padronização dos descritores 

(classes e grupos morfo-funcionais do fitoplâncton e variáveis ambientais) em unidades 

temporais mensais e estacionais para as análises de componentes principais – ACP 

permitiu verificar aumento considerável de explicação ao sistema, cerca de 84% em 

relação à ACP para a totalidade de dados apresentada no Capítulo 1 (45%). As forças de 

natureza hidrológica foram relacionadas ao Hnm e à Zmax, e de natureza climática 

relacionadas à CH e às Tar e Tag.  As demais variáveis ambientais foram influenciadas 

pelos padrões e combinações das variações sazonais do ciclo hidrológico e das 

temperaturas.  

O inverno foi definido como estação fria (Tag média = 16,2 ºC) e chuvosa (CH 

média = 131,5 mm). O considerável volume de chuvas influenciou os maiores valores 

da profundidade (Zmax média = 10,6 m) e do nível da água (Hnm médio = 1, 39 m) e os 

menores valores do disco de Secchi (Zs média = 0,35 m), enquanto que as temperaturas 

mais baixas devem ter contribuído com os maiores valores de oxigênio dissolvido (OD 

médio = 6,7 mg.L-1).  Os teores de nitrogênio orgânico (NORG médio = 742,6 µg.L-1) e, 

principalmente, de fósforo total (PT médio = 142,6 µg.L-1) foram considerados elevados 

e associados ao carreamento provocado pelas chuvas nas bacias de contribuição. Os 

valores elevados de SST associados aos baixos valores de clorofila-a sugeriram baixos 

valores de Zs associados à turbidez abiogênica. Os resultados concordaram com 

Rodrigues et al. (2005), que citaram a ausência de correlação entre concentrações de 

fósforo e biomassa fitoplanctônica em ambientes com alta turbidez devida ao fluxo 

fluvial.  

No inverno, os mais baixos valores de clorofila-a (Cla média = 1,3 µg.L-1) 

corresponderam aos menores valores de densidade do fitoplâncton total no inverno em 

relação às demais estações do ano (FITOT médio = 138,8 ind.mL-1). O baixo 

desenvolvimento do fitoplâncton foi associado à limitação por luz e às baixas 

temperaturas. Foram melhores representadas as densidades dos táxons de 
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Euglenophyceae (8%) e Cryptophyceae (7%), Chlorophyceae (25%) e, principalmente, 

Bacillariophyceae (55%). Chlorophyceae foi representada por flagelados autotróficos 

unicelulares (Chlamydomonas sp.) e por coloniais/cenobiais verdes e outras coloniais  

(Scenedesmus/Desmodesmus sp.). Entre as Bacillariophyceae, o predomínio de 

diatomáceas penadas (41%) foi principalmente representado pela maior freqüência de 

alguns táxons: Achnanthes sp., Amphipleura sp., Amphora sp., Cocconeis sp., Cymbella 

sp., Eunotia sp., Frustulia sp. e Synedra sp. Apesar da baixa densidade, Nitzschia sp., 

Navicula sp.,  Pennales NI e Cyclotella sp. foram abundantes no inverno. Essas formas 

provavelmente representaram populações alóctones trazidas pelos pulsos de chuvas nos 

rios formadores e de outros tributários menores (arroios), uma vez que, em sua maioria, 

são relacionadas ao perifíton ou epilíton (Moro e Fürstenberger, 1997) e não ao 

fitoplâncton. A abundância relativa do grupo pode estar relacionada à maior força do 

fluxo de escoamento na interação com margens e sedimentos à montante da bacia de 

sedimentação (Schwarzbold, 2000).  

Estudo anterior da variação temporal do fitoplâncton na foz dos rios formadores 

do lago Guaíba (Rodrigues, 2004; Rodrigues et al., 2007) permitiu verificar associação 

negativa entre densidade de indivíduos e nível fluviométrico na foz do Rio Jacuí, 

tributário que contribui com cerca de 85% das águas que chegam ao lago Guaíba. Nesse 

mesmo estudo, a descarga fluvial foi associada aos maiores teores de sílica e à 

ocorrência elevada de diatomáceas principalmente no mês de julho, no inverno.  

A primavera foi a estação com maior volume de chuva (CH médio = 138,2 mm) 

e temperaturas amenas a quentes (Tag média = 22,3 ºC). A profundidade média foi 

praticamente igual à do inverno (Zmax média = 10,5 m) e os maiores volumes de chuva 

coincidiram com os maiores valores de nitrogênio orgânico (NORG médio = 

860,4 µg.L-1 ) e de fósforo total (PT médio =146,4 µg.L-1) e com os menores valores do 

disco de Secchi (Zs média = 0,33 m).  A sensível redução nos teores de oxigênio 

dissolvido (OD médio = 5,9 mg.L-1) foi associado ao aumento de temperaturas. Os 

valores de clorofila-a (Cla média = 2,8 µg.L-1) foram sensivelmente, mas não 

significativamente, maiores que os valores de inverno. Diferentemente, a expresssão 

quantitativa da densidade do fitoplâncton (FITOT médio = 340,7 ind.mL-1) foi 

significativamente superior ao inverno. Esse aumento quantitativo foi principalmente 

atribuído ao aumento significativo de temperaturas acompanhado da disponibilidade de 

nutrientes oriundos das chuvas.  
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Em relação ao inverno, a primavera foi representada por sensível redução na 

abundância relativa de Bacillariophyceae e aumento de Chlorophyceae.  Houve redução 

na freqüência de ocorrência de algumas formas penadas, aumento na densidade e 

eventos de abundância para Aulacoseira sp. e Asterionella formosa bem como aumento 

considerável na freqüências de cocóides verdes e outras unicelulares, bem como 

coloniais/cenobiais verdes e outras coloniais: Chlorella sp., Coelastrum sp., Crucigenia 

sp., Dictyophaerium sp., Monoraphidium sp., Kirchneriella sp. e Pediastrum sp. 

Euglenophyceae foi a classe mais representativa entre os flagelados mixotróficos 

unicelulares e Euglena sp. foi abundante em 29% das amostras de primavera. 

O verão foi a estação com menor volume de chuva (CH médio = 91,4 mm), 

caracterizado pelo aquecimento das águas (Tag médio = 26,7), pelo sensível aumento da 

transparência (Zs médio = 0,39) e pela depleção do oxigênio dissolvido (OD médio = 

5,7 mg.L-1), mesmo com a elevação da produtividade primária, subentendida nos 

maiores teores de clorofila-a (Cla médio = 5,6 µg.L-1). Os menores volumes de chuva e 

as maiores temperaturas corresponderam às reduções do nível da água (Hnm médio = 

1,00 m), do nitrogênio orgânico (NORG médio = 688,7 µg.L-1) e do fósforo total (PT 

médio = 116,2 µg.L-1). Houve sensível, mas significativa elevação do potencial 

hidrogeniônico (pH médio = 7,3), provavelmente associada ao consumo de ácido 

carbônico, fonte de carbono inorgânico dissolvido necessária à fotossíntese (Esteves, 

1998).  

O aumento da densidade do fitoplâncton (FITOT médio = 547,4 ind.mL-1 ) foi 

significativamente maior em relação os valores médios de inverno e outono e  associado 

à maior disponibilidade de luz e temperatura. Com isso praticamente todas as classes e 

grupos experimentaram aumento em sua densidade. Qualitativamente, os grupos mais 

representativos de verão, em relação às demais estações do ano, foram Chlorophyceae, 

principalmente flagelados autotróficos unicelulares (Chlamydomonas sp., Pteromonas 

sp.) e e coloniais/cenobiais verdes (Actinastrum sp., Ankistrodesmus sp., Coelastrum sp, 

Dictyosphaerium sp. Micractinium sp., Pediastrum sp., Scenedesmus/Desmodesmus 

sp.), Cyanophyceae, em especial as cianobactérias filamentosas (Pseudanabaena sp., 

Planktothrix isothrix), bem como diatomáceas cêntricas (Aulacoseira sp., Cyclotella 

sp.). As freqüências e abundâncias relativas dessas classes e grupos   corresponderam ao 

aumento significativo da densidade no verão. Os resultados da densidade expressos em 
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indivíduos permitiu afirmar a significância no aumento de cianobactérias filamentosas 

mas não permitiu visualizar a sua real proporção e impacto nas águas de verão.  

Os flagelados autotróficos podem indicar boa iluminação e as algas 

coloniais/cenobiais verdes podem indicar maiores tempo de detenção hidráulica e 

temperatura (Happey-Wood, 1988). As  cianobactérias, em geral, também dependem de 

altas temperaturas  e tempo de detenção hidráulica (Shapiro, 1973 e 1990), bem como 

de baixa turbulência (Reynolds, 1987) para se desenvolverem.  

A redução no volume de chuvas tende a aumentar o tempo de detenção das 

águas do lago Guaíba. Esperava-se, com isso, que Bacillariophyceae reduzissse a sua 

contribuição no verão, uma vez que as diatomáceas penadas estão relacionadas às 

chuvas e a diatomáceas cêntricas precisam de evento turbulento para permaneceram na 

coluna d´água. Com relação à sazonalidade da turbulência, o estudo de curta escala 

realizado por Fujita e Odebrecht (2007) para a Laguna dos Patos, entre a primavera de 

2004 e o verão de 2005, revelou menor freqüência de alterações no padrão de ventos no 

verão (cinco dias) em relação à primavera (dois dias). Para este estudo, o aumento de 

diatomáceas cêntricas, grupo mais associado a ambientes lacustres do que as formas 

penadas, provavelmente sinalizaram a contribuição do vento na manutenção de sua 

suspensão na coluna d’água no período de verão para o lago Guaíba.  

A ocorrência concomitante de Aulacoseira spp. com cianobactérias filamentosas 

no verão sugeriu a vantagem desses táxons meroplanctônicos, com uma fase do seu 

ciclo de vida no sedimento, em períodos em que as principais fontes de sílica e fósforo 

estão nesse compartimento e não na coluna d’água. Reynolds (2006) reporta que a perda 

por afundamento entre as diatomáceas cêntricas filamentosas, tais como Aulacoseira 

sp.,  pode ser uma estratégia de sucesso, uma vez que elas retornam ao sedimento para a 

obtenção de sílica e aguardam o próximo distúrbio, vento por exemplo, para que sejam 

ressuspensas na coluna d’água. Já Planktothrix isothrix indica metalímnio iluminado 

(Reynolds et al., 2002), desde que a disponibilidade de fósforo encontra-se próxima ao 

fundo e sua assimilação está vinculada à fotossíntese. Com isso, a contribuição 

significativa de cianobactérias filamentosas, em especial Planktothrix isothrix nos 

últimos verões da série de longa duração indicou a possível ocorrência de rápidos 

eventos de estabilidade térmica para o lago Guaíba, apesar de sua natureza rasa, 

polimítica e túrbida. Quanto a essa possibilidade em lago raso no subtrópico brasileiro, 

o estudo de Torgan et al. (1995) sobre a distribuição espacial do fitoplâncton na Lagoa 
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dos Patos, no verão de 1986, registrou estratificação térmica episódica e rápida na 

região norte da lagoa, o que sugere a necessidade de estudos em escalas de curta 

duração (freqüência semanal, variação nictemeral) visando precisar a influência da 

estabilidade térmica e do vento na dinâmica espaço-temporal de cianobactérias 

filamentosas e diatomáceas cêntricas no lago Guaíba em períodos quentes.  

O outono caracterizou-se pelas chuvas menos volumosas (CH média = 108,2 

mm) em relação ao inverno e primavera, por temperaturas amenas (Tag média = 20,1 

ºC), por águas menos profundas (Zmax média = 10,1 m), com o maiores valores médios 

de transparência (Zs média = 0,40 m) e baixos valores de nitrogênio orgânico (NORG 

médio = 686,2 µg.L-1) próximos aos valores de verão. Nesse período, o nível da água 

(Hnm médio = 1,2 m) foi significativamente maior que a média de verão e próximo aos 

valores de inverno e primavera, diferentemente da chuva. Essa associação, 

aparentemente paradoxal, deve estar associada à predominância de ventos do quadrante 

sul e sudeste para o outono (Nicolodi, 2007), o que pode ter gerado maior freqüência de 

eventos de remanso no sentido sul-norte, contrário ao fluxo estabelecido em períodos 

com descarga fluvial elevada.   

Os teores de clorofila-a (Cla média = 2,5 µg.L-1) e a densidade de indivíduos do 

fitoplâncton (FITOT médio = 238,2 ind.mL-1), no outono, foram significativamente 

reduzidos à metade, se comparados aos valores médios de verão. O outono foi 

principalmente caracterizado pelos maiores valores de condutividade elétrica (COND 

média = 78,0 µS.cm-1) em relação às demais estações.  

Não foram verificadas diferenças estacionais significativas nas formas 

dissolvidas de nitrogênio (NO3 e NH3) e não foi analisada a fração dissolvida do PT 

(fósforo reativo solúvel) e de outros sais ou íons metálicos que pudessem explicar o 

aumento de condutividade elétrica. No entanto, o outono sucede o pico de biomassa do 

fitoplâncton no verão, e a degradação dessa matéria orgânica associada aos flagelados 

mixotróficos e ao remanso das águas parece ser a principal característica da estação.  

Os dados de densidade não permitiram afirmar que foi significativo o aumento 

expressivo de flagelados mixotróficos unicelulares e de Cryptophyceae para o outono 

em relação à primavera e o verão. De qualquer maneira Cryptophyceae tem sido 

associada à colonização pós-declínio e decomposição de comunidades pelágicas 

dominantes em águas interiores e à recirculação de outono para águas previamente 
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estratificadas de regiões tropicais a temperadas (Klaveness, 1988). Para esse estudo, o 

declínio de biomassa, a maior transparência e o aumento na condutividade no outono, 

sugerem efeitos do aumento no tempo de residência hidráulica devida ao remanso (e 

não à redução de chuvas) na mineralização de nutrientes, o que pode ser melhor 

visualizado pela redução significativa nos teores de nitrogênio orgânico (NORG médio 

= 686,2 µg.L-1 ) em relação ao inverno e primavera, do que pelas formas dissolvidas de 

nitrogênio. Mas pode-se acrescentar a informação de que, se fosse considerada a 

percentagem da fração dissolvida (NO3 + NH3) em relação ao nitrogênio total, a média 

de outono seria de 57,9%, significativamente maior que a média de primavera (51,7%) 

para p = 0,01.  

Diferentemente da primavera, quando a intensificação das chuvas é 

acompanhada do aumento de temperatura e da clorofila-a, o outono parece passar por 

processo de aumento tênue de chuvas acompanhado de gradual redução das 

temperaturas e da clorofila-a. Nesse sentido, a disposição dos meses de primavera e 

outono nos diagramas das análises de componentes principais permitiu verificar 

gradientes de aumento de temperatura e redução de chuvas da primavera em direção ao 

verão e redução de temperaturas e aumento de chuvas do outono em direção ao inverno. 

Com relação às análises apresentadas no Capítulo 1 foi possível afirmar que as 

principais forças relacionadas ao fitoplâncton para a totalidade dos dados, hidrologia e 

clima, foram as mesmas para os dados agrupados em meses e estações do ano. O 

aumento do poder de explicação para essa forma de agrupamento corroborou a 

considerável e significativa tendência cíclica do sistema analisado e suas influências na 

variação sazonal da comunidade fitoplanctônica.  
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CAPÍTULO 3  

Variações interanuais do fitoplâncton 

 

3.1. Variáveis ambientais 

 

As estatísticas descritivas das variáveis ambientais agrupadas em duas séries 

supra-anuais, S1 abrangendo o período de julho/1996-junho/2001, S2 abrangendo o 

período de julho/2001 a junho/2006, bem como os valores de p para o teste de Mann-

Whitney entre as duas séries são apresentadas na Tabela 3.1. Os perfis temporais dos 

valores mínimos, médios e máximos interanuais para as variáveis ambientais ao longo 

da série são apresentados nas Figuras 3.1 e 3.2. 

As médias da temperatura do ar - Tar para S1 e S2 foram de 21,6 e 22,0 ºC, 

respectivamente, não sendo significativa a diferença entre as duas séries (p = 0,678). Da 

mesma forma, as médias da temperatura da água – Tag para S1 e S2 foram de 21,1 e 

21,5 ºC, também não sendo significativa a diferença entre as duas séries (p = 0,672) 

(Tabela 3.1). As menores médias interanuais de temperatura ocorreram em IA2, de 

julho de 1997 a junho de 2008 (Tar = 20,6 ºC e Tag = 20,0 ºC) e as maiores em IA5, de 

2000 a 2001 (Tag = 22,0 ºC) e em IA6, de 2001 a 2002 (Tar = 22,9 ºC) (Figura 3.1).  

As médias da chuva acumulada - CH para S1 e S2 foram de 127,2 e 108,9 mm, 

respectivamente, e não apresentaram diferença significativa (p = 0,105) (Tabela 3.1). A 

menor média foi de 90,3 mm e compreendeu o período de 2004 a 2005 (IA9) e a maior 

média foi de 161,2 mm e compreendeu o período de 2000 a 2001 (IA5) (Figura 3.1). Se 

consideradas as somas das chuvas acumuladas ao longo de cada ciclo anual, as séries 

interanuais com maior volume de chuva foram IA5, de 2000 a 2001 (1.933,8 mm.ano-1) 

e IA2, de 1997 a 1998 (1.660,3 mm.ano-1), e as séries com menor volume de chuva 

foram IA9, de 2004 a 2005 (1.110,5 mm.ano-1) e IA10, de 2005 a 2006 (1.083,9 

mm.ano-1).  

A média do nível da água - Hnm não apresentou diferença significativa entre S1 

(1,19 m) e S2 (1,25 m) para p = 0,546 (Tabela 3.1). O menor valor médio interanual de 

Hnm ocorreu de 1996 a 1997 (IA10) e foi de 0,91 m e o maior ocorreu de 1997 a 1998 

(IA2) e de 2002 a 2003 (IA7) e foi de 1,55 m (Figura 3.1). 
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Tabela 3.1. Estatísticas descritivas e teste não-paramétrico de Mann-Whitney para as variáveis ambientais agrupadas nas séries temporais S1 e 
S2. Lago Guaíba, RS. S1= julho/1996 a junho/2001 e S2= julho/2001 a junho/2006; Mín. = mínimo; Máx. = máximo, s = desvio padrão. Valores 
sublinhados não significativos (p > 0,05). 

Variável ambiental Unidade Código Mín. Máx. Média s Mín. Máx. Média s

p S1 x S2

Temperatura do ar ºC Tar 12,0 31,0 21,6 4,9 13,0 30,0 22,0 4,6 0,678

Temperatura da água ºC Tag 12,8 28,0 21,1 4,5 13,0 29,0 21,5 4,5 0,672

Chuva acumulada mm CH 0,6 252,3 127,2 62,3 17,6 245,8 108,9 60,7 0,105

Nível da água m Hnm 0,27 2,11 1,19 0,41 0,64 2,34 1,25 0,44 0,546

Disco de Secchi m Zs 0,15 0,60 0,32 0,09 0,15 0,70 0,41 0,11 <0,001 S1 <  S2

Profundidade m Zmax 9,2 12,0 10,6 0,7 8,5 11,5 10,1 0,7 0,001 S1 > S2

Sólidos suspensos totais mg.L-1 SST 12 46 26,0 8,1 10 42 19,7 7,6 <0,001 S1 > S2

Potencial hidrogeniônico - pH 6,6 7,7 7,2 0,2 6,6 7,6 7,1 0,2 0,031 S1 > S2

Condutividade elétrica µS.cm-1 COND 56,2 97,1 72,1 9,2 52,3 95,6 75,3 10,1 0,067

Oxigênio dissolvido mg.L-1 OD 4,6 7,9 6,1 0,9 4,4 7,5 6,1 0,8 0,879

Nitrogênio amoniacal µg.L-1 NH3 200,0 1500,0 676,9 313,4 90,0 2350,0 685,5 330,3 0,880

Nitrato µg.L-1 NO3 0,0 628,0 221,4 167,7 0,0 790,0 337,4 207,8 0,001 S1 < S2

Nitrogênio orgânico µg.L-1 NORG 99,0 1470,0 807,7 257,3 70,0 1300,0 686,1 249,7 0,010 S1 > S2

Fósforo total µg.L-1 PT 58,7 215,4 125,2 32,2 80,0 215,4 144,2 31,4 0,002 S1 < S2

Clorofila a µg.L-1 Cla 0,0 15,9 2,9 3,4 0,0 19,9 3,0 3,9 0,877

S2  (n = 59)S1 (n = 59)

Mann-Whitney
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Figura 3.1. Perfis interanuais dos valores mínimos, médios e máximos da temperatura 
do ar – Tar, temperatura da água – Tag, chuva acumulada – CH, nível da água – Hnm, 
disco de Secchi – Zs, profundidade máxima – Zmax, sólidos suspensos totais – SST e 
potencial hidrogeniônico - pH. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. 
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O resultado do teste de Mann-Whitney mostrou que houve diferença significativa 

entre as médias do disco de Secchi - Zs em S1 (0,32 m) e em S2 (0,41 m) para p < 

0,001, e entre as médias da profundidade – Zmax em S1 (10,6 m) e em S2 (10,1 m) para 

p = 0,001 (Tabela 3.1). Em média, o ciclo com águas menos transparentes ocorreu de 

2000 a 2001 (IA5, Zs = 0,28 m) e os ciclos com águas mais transparentes ocorreram de 

2003 a 2005 (IA8 e IA9, Zs = 0,45 m).  Zmax apresentou variação média interanual 

entre os valores de 9,6 m de 2004 a 2005 (IA9), e de 11,2 m de 1997 a 1998 (IA2) 

(Figura 3.1). 

A média dos sólidos suspensos totais apresentou diferença significativa entre S1 

(26,0 mg.L-1) e S2 (19,7 mg.L-1) para p < 0,001. Os valores médios interanuais dos 

sólidos suspensos totais – SST variaram de 14,8 mg.L-1 em IA10, de 2005 a 2006, a 

28,4 mg.L-1 em IA5, de 2000 a 2001. Já o potencial hidrogeniônico - pH apresentou 

variação média interanual entre os valores de 7,1 de 1996 a 1998 (IA1 e IA2) e de  2003 

a 2006 (IA7 a IA10) a 7,4 de 1999 a 2000 (IA4). Apesar da pequena variação numérica, 

houve diferença significativa entre as médias do pH nas S1 (7,2) e S2 (7,1) para p = 

0,031 respectivamente (Tabela 3.1 e Figura 3.1). 

As variáveis condutividade elétrica – COND, oxigênio dissolvido – OD e 

nitrogênio amoniacal – NH3 não apresentaram diferenças significativas entre S1 e S2 (p 

> 0,05). O maior valor médio de COND  foi de 80,4 µS.cm-1 e ocorreu em IA9, de 2004 

a 2005. A maior média de OD ocorreu em IA10, de 2005 a 2006 (6,5 mg.L-1) e a maior 

média de NH3 ocorreu em IA4, de 1999 a 2000 (850,8 µg.L-1). As demais formas de 

nitrogênio, nitrato – NO3 e nitrogênio orgânico – NORG apresentaram diferenças 

significativas entre S1 e S2. O valor médio de NO3 em S1 foi de 221,4 µg.L-1 e 

significativamente menor  (p = 0,001) que o valor médio de 337,4 µg.L-1 para S2, 

enquanto que o valor médio de NORG em S1 foi de 807,7µg.L-1, significativamente 

maior que o valor de 686,1µg.L-1 em S2 (Tabela 3.1 e Figura 3.2). 

Os valores médios de fósforo total – PT variaram de 99,9 µg.L-1 em IA1, de 

1996 a 1997, a 156,8 µg.L-1 em IA7, de 2002 a 2003.  Houve aumento significativo (p = 

0,002) de PT entre S1 e S2, cujas médias foram de 125,2  e 144,2 µg.L-1 

respectivamente (Tabela 3.1 e Figura 3.2). 
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Figura 3.2. Perfis interanuais dos valores mínimos, médios e máximos da 
condutividade elétrica – COND, oxigênio dissolvido – OD, nitrogênio amoniacal – 
NH3, nitrato – NO3, nitrogênio orgânico – NORG, fósforo total – PT e clorofila-a – Cla. 
Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. 
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Não houve diferença significativa (p = 0,877) entre as médias de clorofila-a - 

Cla para S1 e S2, que foram de 2,9  e 3,0 µg.L-1 respectivamente. A clorofila-a – Cla 

apresentou variação média interanual entre os valores de 1,0 µg.L-1 em IA6, de 2001 a 

2002, e de 4,5 µg.L-1 em IA9, de 2004 a 2005 (Tabela 3.1 e Figura 3.2). Os valores 

acumulados anuais dos resultados mensais de clorofila-a mais elevados foram de 54,0, 

50,0 e 49,8 µg.L-1 em IA9, IA3 e IA10, e os valores menos elevados foram de 25,9, 19,8 

e 11,5 µg.L-1  em IA7, IA2 e IA6, respectivamente. 

 Na Figura 3.3 é apresentada a relação entre valores mensais acumulados de 

chuva - CH e clorofila-a - Cla para os ciclos interanuais pelo perfil temporal dos escores 

padronizados - z e do diagrama de dispersão, onde também estão representadas a reta de 

regressão e os coeficientes de determinação – R2 (%) e de correlação de Pearson - r. Em 

geral as elevações positivas no escore z de CH corresponderam aos escores negativos de 

Cla e vice-versa (Figura 3.3-A). A correlação entre os valores acumulados interanuais 

de CH e de Cla foi significativa (r = -0,653, p < 0,05). As séries interanuais “mais 

chuvosas” (IA2, IA5 E IA6) perfizeram variação de clorofila-a acumulada em torno de 

10,0 e 30,0 µg.L-1 e as séries “menos chuvosas” (IA1, IA9 e IA10) perfizeram variação 

de clorofila-a em torno de  50,0 µg.L-1(Figura 3.3-B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Relação entre valores acumulados de chuva - CH e clorofila-a - Cla mensais 
para os ciclos interanuais. Em A - perfil internanual dos escores padronizados (z) e em 
B - diagrama de dispersão, reta de regressão (azul) e valores dos coeficientes de 
determinação - R2 e de correlação de Pearson - r. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a 
junho/2006. 



 98

As variáveis que apresentaram diferenças significativas entre S1 e S2 foram o 

disco de Secchi – Zs, profundidade – Zmax, sólidos suspensos totais – SST, pH, nitrato 

– NO3, nitrogênio orgânico – NORG e fósforo total – PT. Na Figura 3.4 é apresentado 

o diagrama da análise de componentes principais – ACP para essas variáveis ambientais 

e sua relação com as unidades temporais interanuais (IA1 a IA10) e supra-anuais S1 e 

S2.  Na Tabela 3.2 são apresentados os valores das correlações entre variáveis e os 

escores das unidades temporais S1, S2 e interanuais para os dois primeiros componentes 

principais – CP (eixos I e II) da ACP. 

A percentagem de explicação acumulada nos dois primeiros eixos para as 

variáveis ambientais agrupadas em unidades temporais interanuais, S1 e S2 foi de 

80,3%. O diagrama permitiu visualizar que os anos finais (IA8 a IA10) e a série 2 (S2) 

afastaram-se das demais unidades temporais principalmente devido à Zs, ao PT e ao 

NO3 (Figura 3.4).  

O primeiro eixo – CP I reteve 58,1% de explicação para a variação conjunta das 

variáveis ambientais e suas correlações positivas ocorreram principalmente com Zs (r = 

0,935), NO3 (r = 0,647) e PT (r  =  0,414) e com as unidades temporais (e escores) IA9 

(1,757), IA10 (1,441) e IA8 (1,056). Nesse eixo, o conjunto de interanuais (IA6 a IA10) 

representado por S2, também obteve escore positivo (0,715). As variáveis que tiveram 

correlação negativa com o eixo I foram principalmente SST (r = -0,936) e Zmax (r = -

0,837) e as respectivas e principais unidades temporais foram IA3 (-1.218), IA2 (-

0,883) e IA4 (-0,807). Nesse eixo, o conjunto de interanuais IA1 a IA5, representado 

por S1, também obteve escore negativo (-0,718) (Tabela 3.2). O primeiro eixo (CP I) 

foi principalmente explicado pelos teores de sólidos suspensos totais – SST e pelo disco 

de Secchi e corroborou a tendência e a diferença significativa entre águas mais 

transparentes e menos profundas em direção à IA10, de 2005 a 2006 com relação ao aos 

anos iniciais da série.  

O segundo componente principal – eixo II reteve 22,2% de explicação para a 

variação conjunta das variáveis ambientais e suas correlações foram principalmente 

representadas em seu lado negativo pelos NO3 (r = - 0,687), pH (r = - 0,657) e PT (r = -

0,532) e com as unidades temporais (e escores) IA5 (-1,402), IA4 (-1,292) e IA10 (-

0,552). Em seu lado positivo o eixo II foi correlacionado à Zmax (r = 0,405) e às 

unidades temporais IA1 (2,052) e IA2 (1,521) (Tabela 3.2).  
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Figura 3.4. Diagrama da análise de componentes principais - ACP para as variáveis ambientais e distribuição das unidades temporais 
interanuais, S1 e S2 . Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho2006. Significado dos códigos na Tabela 3.1.  
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O segundo eixo mostrou a interação entre disponibilidade de nutrientes em 

diferentes momentos. Os anos IA4 e IA5, posicionaram-se em região de disponibilidade 

de nutrientes em águas mais profundas e ricas em NORG e SST, mas também em PT e 

NO3, enquanto que as séries IA8 a IA10 posicionaram-se em região de disponibilidade 

de PT e NO3 em águas menos profundas e mais transparentes (Figura 3.4). 

 
 
 
 
Tabela 3.2. Correlações das variáveis ambientais e escores das unidades temporais 
interanuais, S1 e S2 com os componentes principais I e II (eixos) da ACP. Lago Guaíba, 
RS, julho/1996 a junho/2006. Significado dos códigos na Tabela 3.1. 

Eixo I II

% variação explicada 58,1 22,2

Variáveis ambientais

Zs 0,935 0,125
Zmax -0,837 0,405
SST -0,936 -0,158
pH -0,653 -0,657
NO3 0,647 -0,687
NORG -0,774 -0,399
PT 0,414 -0,532

Unidades temporais

S1 -0,718 0,091
IA1 -0,011 2,052
IA2 -0,883 1,521
IA3 -1,218 -0,542
IA4 -0,807 -1,292
IA5 -0,677 -1,402
S2 0,715 -0,076
IA6 -0,565 0,011
IA7 -0,089 0,299
IA8 1,056 0,203
IA9 1,757 -0,314
IA10 1,441 -0,552

Escores

Correlações
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3.2. Fitoplâncton 

  

Na Tabela 3.3 são apresentados os 151 táxons listados para a série de longa 

duração, respectivas classes fitoplanctônicas, bem como a freqüência amostral e de 

eventos de abundância nas séries supra-anuais (S1 e S2).  A porcentagem de 

contribuição de táxons por classe na série de longa duração já foi abordada no Capítulo 

1, onde Chlorophyceae, Bacillariophyceae e Cyanophyceae foram as classes mais 

representativas, com 35%, 23% e 16% dos táxons respectivamente. Os táxons mais 

freqüentes em S1 pertenceram às classes Bacillariophyceae, Chlorophyceae e 

Euglenophyceae e foram Aulacoseira sp., Nitzschia sp. e Trachelomonas sp. (100%), 

Chlamydomonas sp., Monoraphidium sp., Scenedesmus/Desmodesmus sp. e Euglena sp. 

(98,3%), Cyclotella sp. (93,2%) e Navicula sp. (91,5%). Os táxons mais freqüentes em 

S2 pertenceram às classes mais freqüentes de S1 com a adição de Cryptophyceae e 

foram Cryptomonas/Rhodomonas sp. (100%), Aulacoseira sp., Nitzschia sp., 

Trachelomonas sp. e Chlamydomonas sp. (98,3%), Scenedesmus/Desmodesmus sp.  e 

Cyclotella sp. (96,6%), Euglena sp. (94,9%) e Navicula sp. (93,2%). 

Para a série 1 - S1, foram listados os seguintes táxons com registro único: 

Chroococcales NI, Radiocystis fernandoi Kom. et Kom-Legn., Chodatella sp., 

Dimorphococcus sp., Nephrocytium sp., Platidorina sp., Polyedriopsis spinulosa 

Schmidle, Volvox spp., Wislouchiella sp., Anomoeoneis/Brachysira sp., Ephithemia sp., 

Hydrosera sp., Centritractus sp., Pseudostaurastrum sp., Cladomonas sp., 

Rhipidodendron sp., cf. Gymnodinium, Chroomonas sp., Arthrodesmus sp., Euastrum 

sp., Spondylosium sp., Staurodesmus sp. e Xanthidium sp. E para a série 2 - S2 tiveram 

registro único: Cyanophyceae filamentosa NI, Geitlerinema sp., cf. Limnothrix, 

Oscillatoriales NI, Botryococcus sp., Chlorogonium sp., Collodictyon sp., 

Gloeoactinium sp., cf. Errerella, Pedinopera sp., Pyrobotrys sp., Spermatozopsis 

exsultans Kors., Spondilomorum sp., Tetrallantos sp., Westella sp., Encyonema sp., cf. 

Geissleria, Terpisnoë musica Ehr., Codosiga sp., Petalomonas sp., cf. Sphaerodinium e 

Spirogyra sp. (Tabela 3.3).  
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Tabela 3.3. Diversidade de táxons para as classes fitoplanctônicas em S1 e S2. 
Freqüências amostrais (%) - A e freqüências de eventos de abundância (%) - B. Lago 
Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. NI – não identificado.  

A B A B
Anabaena sp. 49,2 - 39,0 1,7
Aphanizomenon sp. 3,4 - 18,6 -
Aphanocapsa sp. 39,0 3,4 10,2 -
Aphanothece sp. 3,4 - 1,7 -
Chroococcus sp. 18,6 - 1,7 -
Chroococcales NI 10,2 1,7 - -

Cylindrospermopsis raciborskii (Wol.) 
Seenayya. et Sub.Raju 11,9 3,4 3,4 -

Cyanophyceae filamentosa NI - - 18,6 3,4
Geitlerinema sp. - - 8,5 -
Gomphosphaeria sp. 1,7 - 1,7 -
cf. Limnothrix - - 1,7 -
Lyngbya sp. 20,3 - 1,7 -
Merismopedia sp. 44,1 3,4 47,5 3,4
Microcystis sp. 28,8 1,7 16,9 -
Nostocaceae NI 0,0 - 1,7 -
Oscillatoria sp. 35,6 - 13,6 -
Oscillatoriales NI - - 3,4 -
Phormidium sp. 27,1 - 40,7 1,7
Planktolyngbya sp. 1,7 - - -

Planktothrix isothrix (Skuja) Kom. et Komar. 1,7 - 50,8 11,9

Pseudanabaena sp. 28,8 3,4 47,5 1,7
Radiocystis fernandoi Kom.et Kom.-Legn. 1,7 - - -
Raphidiopsis sp. 37,3 3,4 5,1 -
Romeria sp. 6,8 - - -

A B A B
Actinastrum sp. 49,2 1,7 45,8 -
Ankistrodesmus sp. 44,1 8,5 72,9 5,1
Asterococcus sp. 1,7 - 1,7 -
Botryococcus sp. - - 3,4 -
Chlamydomonas  sp. 98,3 74,6 98,3 55,9
Chlorella sp. 25,4 1,7 13,6 -
Chlorogonium sp. - - 3,4 -
Chlorophyceae NI 28,8 1,7 11,9 -
Chodatella sp. 5,1 - - -
Cladophora sp. 1,7 1,7 1,7 -
Closteriopsis sp. 27,1 - 16,9 -
Coelastrum sp. 59,3 1,7 30,5 -

CYANOPHYCEAE

CHLOROPHYCEAE

S1 S2

S2S1

 
(continua) 
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Tabela 3.3. Continuação.   

A B A B
Collodictyon sp. - - 16,9 -
Coronastrum sp. 11,9 - 16,9 -
Crucigenia sp. 76,3 16,9 61,0 3,4
Dictyosphaerium sp. 84,7 13,6 61,0 1,7
Dimorphococcus sp. 15,3 - - -
cf. Elakatothrix 28,8 - 22,0 -
Eudorina sp. 50,8 - 42,4 -
Franceia sp. 6,8 - 5,1 -
Gloeoactinium sp. - - 3,4 -
Gloeocystis sp. 54,2 1,7 1,7 -
Golenkinia sp. 25,4 - 10,2 -
Gonium sp. 20,3 - 1,7 -
Kirchneriella sp. 39,0 - 11,9 -
Micractinium sp. 79,7 13,6 50,8 -
cf. Errerella sp.  (?) - - 1,7 -
Monoraphidium sp. 98,3 52,5 78,0 22,0
Nephrocytium sp. 1,7 - - -
Oocystis sp. 32,2 - 22,0 -
Pachycladella sp. 1,7 - 3,4 -
Pandorina morum (Müller) Bory 62,7 1,7 54,2 -
Paradoxia multiseta Sirenko 10,2 - 3,4 -
Pediastrum sp. 64,4 - 27,1 -
Pedinopera sp. - - 42,4 1,7
Platidorina sp. 1,7 - - -
Polyedriopsis spinulosa Schmidle 10,2 - - -
Pteromonas sp. 1,7 - 16,9 -
Pyrobotrys sp. - - 3,4 -
Scendesmus/Desmodesmus spp. 98,3 69,5 96,6 15,3
Schroederia sp. 11,9 - 15,3 -
cf. Selenastrum sp. (?) 20,3 - 1,7 -
Spermatozopsis exsultans Kors. - - 8,5 3,4
Sphaerocystis sp. 10,2 1,7 13,6 -
Spondylomorum sp. - - 6,8 -
Tetraedron sp. 27,1 - 6,8 -
Tetrallantos sp. - - 1,7 -
Tetraspora sp. 3,4 - 6,8 -
Tetrastrum sp. 25,4 - 1,7 -
Treubaria sp. 18,6 - 1,7 -
Volvox sp. 6,8 - - -
Westella sp. - - 3,4 -
Wislouchiella sp. 8,5 - - -

CHLOROPHYCEAE

S1 S2

 

(continua) 
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Tabela 3.3. Continuação.   

A B A B
Achnanthes sp. 6,8 - 5,1 -
Actinocyclus sp. 23,7 - 15,3 -
Amphipleura sp. 8,5 - 3,4 -
Amphora sp. 22,0 - 8,5 -
Anomoeoneis/Brachysira sp. 1,7 - - -
Asterionella formosa  Hassal 54,2 33,9 22,0 5,1
Aulacoseira sp. 100,0 45,8 98,3 23,7
Caloneis sp. 1,7 - - -
Cocconeis sp. 47,5 1,7 54,2 -
Cyclotella sp. 93,2 61,0 96,6 42,4
Cymbella sp. 59,3 - 52,5 -
Pennales NI 79,7 37,3 55,9 8,5
Diploneis sp. 11,9 - 11,9 -
Encyonema sp. - - 5,1 -
Ephithemia sp. 1,7 - - -
Eunotia sp. 45,8 - 23,7 -
Fragilaria sp. 5,1 - 3,4 -
Frustulia sp. 23,7 - 10,2 -
cf. Geissleria - - 1,7 -
Gomphonema sp. 84,7 10,2 81,4 6,8
Gyrosigma sp. 45,8 - 52,5 -
Hantzschia sp. 37,3 - 15,3 -
Hydrosera sp. 1,7 - - -
Melosira sp. 3,4 - 69,5 13,6
Navicula sp. 91,5 44,1 93,2 20,3
Nitzschia sp. 100,0 81,4 98,3 55,9
Pinnularia sp. 71,2 - 72,9 1,7
Pleurosira sp. 1,7 - 1,7 -
Rhopalodia sp. 1,7 - 1,7 -
Stauroneis sp. 10,2 - 18,6 -
Surirella sp. 47,5 - 33,9 -
Fragilariaceae NI 13,6 1,7 3,4 -
Terpsinoë musica  Ehr. - - 3,4 -
Synedra sp. 64,4 1,7 27,1 -
Urosolenia sp. 3,4 - 1,7 -

BACILLARIOPHYCEAE

S2S1

 

A B A B
Anisonema sp. 11,9 - 20,3 -
Euglena sp. 98,3 37,3 94,9 15,3
Euglenophyceae NI 28,8 3,4 10,2 -
Lepocinclis sp. 39,0 1,7 32,2 -
Peranema sp. 6,8 - 15,3 -
Petalomonas sp. - - 1,7 -
Phacus sp. 67,8 - 61,0 -
Strombomonas sp. 72,9 - 61,0 -
Trachelomonas sp. 100,0 49,2 98,3 27,1

EUGLENOPHYCEAE

S2S1

 
(continua) 
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Tabela 3.3. Continuação.   

A B A B
cf. Gymnodinium 39,0 3,4 - -
Peridinales NI 81,4 15,3 89,8 18,6
cf. Sphaerodinium - - 1,7 -

A B A B
Chroomonas sp. 3,4 - - -
Cryptomonas/Rhodomonas sp. 81,4 13,6 100,0 86,4

A B A B
Arthrodesmus sp. 3,4 - - -
Closterium sp. 62,7 - 39,0 -
Cosmarium sp. 18,6 - 10,2 -
Euastrum sp. 6,8 - - -
Mougeotia sp. 10,2 - 3,4 -
Spirogyra sp. - - 1,7 -
Spondylosium sp. 23,7 - - -
Staurastrum sp. 55,9 - 16,9 -
Staurodesmus sp. 3,4 - - -
Xanthidium sp. 1,7 - - -

S1

DINOPHYCEAE

S2

CRYPTOPHYCEAE

S1 S2

ZYGNEMATOPHYCEAE

S1 S2

 

A B A B
Centritractus sp. 13,6 - - -
Pseudostaurastrum sp. 5,1 - - -
cf. Tetraplektron 13,6 - 8,5 -

A B A B
Anthophysa vegetans Stein 33,9 - 8,5 -
Chrysococcus sp. 13,6 - 27,1 -
Cladomonas sp. 13,6 - - -
Codosiga sp. - - 25,4 1,7
Dinobryon sp. 8,5 - 13,6 3,4
Mallomonas sp. 47,5 - 50,8 -
Monas sp. 1,7 - 1,7 -
Rhipidodendron sp. 1,7 - - -
Synura sp. 50,8 - 45,8 3,4

A B A B
Gonyostomum sp. 8,5 - 6,8 -
Merotrichia sp. 6,8 - 20,3 -
Vacuolaria sp. 10,2 - 22,0 -

XANTHOPHYCEAE

S2

S2

S2

CHRYSOPHYCEAE

S1

S1

RAPHIDOPHYCEAE

S1
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Entre S1 e S2, a ocorrência de eventos de abundância de Cyanophyceae 

restringiu-se à espécie filamentosa homocitada Planktotrix isothrix (Skuja) Kom. et 

Komar. que superou a densidade média dos táxons em 11,9% das amostragens em S2. 

Eventos de abundância de Chlorophyceae em S1 foram principalmente representados 

por Chlamydomonas sp. (74,6%), Monoraphidium sp. (52,5%), e 

Scenedesmus/Desmodesmus sp. (69,5%). Em S2 os mesmos gêneros perfizeram as 

seguintes freqüências de abundância: Chlamydomonas sp. (55,9%), Monoraphidium sp. 

(22,0%) e Scenedesmus/Desmodesmus sp. (15,3%).  Bacillaryophyceae apresentou sete 

táxons com eventos de abundância superior a 10% nas amostragens de S1 e cinco 

táxons nas amostragens de S2. Asterionella formosa Hassal (33,9%) e Pennales NI 

(37,3%) tiveram eventos de abundância principalmente em S1. Os demais táxons 

abundantes em S1 e S2 foram, respectivamente, Aulacoseira sp. (45,8 e 23,7%), 

Cyclotella sp. (61,0 e 42,4%), Navicula sp. (44,1 e 20,3%) e Nitzschia sp. (81,4 e 

55,9%). Em S2, Melosira sp. apresentou freqüência de eventos de abundância de 

23,6%. Os eventos de abundância entre Euglenophyceae em S1 ocorreram 

principalmente para Euglena sp. (37,3%) e Trachelomonas sp. (49,2%) que, em S2, 

apresentaram as seguintes freqüências: 15,3 e 27,1%, respectivamente. Dinophyceae foi 

principalmente representada por Peridiniales NI, que em S1 apresentou freqüência de 

eventos de abundância de 15,3% e em S2 de 18,6%  Já Cryptophyceae, principalmente 

representada por Cryptomonas/Rhodomonas sp. apresentou freqüência de eventos de 

abundância de 13,6% em S1 e de 84,6% em S2. (Tabela 3.3).  

As estatísticas descritivas para as densidades de indivíduos das classes e grupos 

morfo-funcionais do fitoplâncton, bem como os resultados dos testes de Mann-Whitney 

entre as séries temporais supra-anuais 1 e 2 (S1 e S2)  séries são apresentadas na Tabela 

3.4. A variação interanual média da densidade e da abundância relativa das classes e 

grupos morfo-funcionais do fitoplâncton são apresentadas na Figura 3.5 e 3.6 

respectivamente. As classes e grupos morfo-funcionais que apresentaram médias 

significativamente maiores (p < 0,05) em S1 com relação à S2 foram: Bacillariophyceae 

(117,7 e 64,8 ind.mL-1) e as diatomáceas penadas (70,6 e 30,7 ind.mL-1), 

Zygnematophyceae (1,5 e 0,2 ind.mL-1), Xanthophyceae (0,3 e 0,1 ind.mL-1), 

cianobactérias coloniais (3,4 e 1,4 ind.mL-1),  cocóides verdes e outras unicelulares 

(13,4 e 7,1 ind.mL-1), coloniais/cenobiais verdes e outras coloniais (32,0 e 15,1 ind.mL-

1),  e verdes e outras filamentosas (0,3 e 0,1 ind.mL-1) (Tabela 3.4).  
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Tabela 3.4. Estatísicas descritivas e teste não-paramétrico de Mann-Whitney para as 
densidades das classes e grupos morfo-funcionais do fitoplâncton agrupadas nas séries 
temporais S1 e S2. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. Mín. = mínimo; Máx. = 
máximo, Média = média geométrica e s = desvio padrão geométrico. Valores 
sublinhados não significativos (p > 0,05). 

Classe Código Mín. Máx. Média s Mín. Máx. Média s

p S1 x S2

Cyanophyceae CYA 0 952 6,3 4,3 0 537 8,4 4,1 0,703

Chlorophyceae CHLO 5 4.763 69,2 2,8 2 487 53,1 2,3 0,266

Bacillariophyceae DIA 13 6.025 117,7 2,5 2 1.217 64,8 2,3 0,009 S1 > S2

Euglenophyceae EUG 2 357 20,7 1,9 0 99 16,2 2,1 0,255

Dinophyceae DINO 0 68 2,78 2,21 0 357 4,77 3,15 0,075

Cryptophyceae CRYP 0 88 0,7 2,5 0 1.116 64,4 5,9 <0,001 S2 >S1

Zygnematophyceae ZYG 0 272 1,5 1,6 0 12 0,2 0,7 <0,001 S1 > S2

Chrysophyceae CHRY 0 34 0,4 0,9 0 274 2,3 3,2 <0,001 S2 >S1

Xanthophyceae XAN 0 11 0,3 0,9 0 3 0,1 0,2 0,005 S1 > S2

Raphidophyceae RAP 0 2 0,1 0,1 0 11 0,3 0,9 0,008 S2 >S1

Fitoplâncton total FITOT 40 12.342 262,2 2,2 26 3.075 294,8 2,1 0,588

Grupo morfo-funcional Código Mín. Máx. Média s Mín. Máx. Média s p S1 x S2

Flagelados mixotróficos coloniais FMC 0 5 0,1 0,4 0 274 0,7 2,0 0,009 S2 >S1

Flagelados mixotróficos unicelulares FMU 3 371 27,4 2,0 3 1.290 115,8 3,1 <0,001 S2 >S1

Flagelados autotróficos unicelulares FAU 0 442 16,3 3,5 0 349 21,3 2,9 0,900

Flagelados autotróficos coloniais FAC 0 49 1,1 1,8 0 21 0,6 1,4 0,113

Cianobactérias filamentosas CYF 0 99 2,24 2,42 0 537 5,94 4,14 0,005 S2 >S1

Cianobactérias coloniais CYC 0 917 3,4 4,2 0 112 1,4 2,6 0,031 S1 > S2

Diatomáceas cêntricas DIC 0 3.740 23,8 4,4 0 763 24,5 3,8 0,924

Diatomáceas penadas DIP 11 2.279 70,6 2,3 0 756 30,7 1,9 <0,001 S1 > S2

Cocóides verdes e outras unicelulares CVU 0 747 13,4 2,5 0 174 7,1 3,0 0,017 S1 > S2

Coloniais/cenobiais verdes e outras 
coloniais CVC 2 3.845 32,0 3,0 0 198 15,1 2,1 0,002 S1 > S2

Verdes e outras filamentosas VFI 0 23 0,3 0,9 0 5 0,1 0,3 0,005 S1 > S2

ANOVA

S1 (n = 59) S2  (n = 59)
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As classes e grupos morfo-funcionais que apresentaram médias 

significativamente maiores (p < 0,05) em S2 com relação à S1 foram: Cryptophyceae 

(0,7 e 64,4 ind.mL-1), Chrysophyceae (0,4 e 2,3 ind.mL-1),  Raphidophyceae (0,1 e 0,3 

ind.mL-1), flagelados mixotróficos coloniais (0,1 e 0,7 ind.mL-1)  e unicelulares (27,4 e 

115,8 ind.mL-1) e as cianobactérias filamentosas (2,2 e 5,9 ind.mL-1) (Tabela 3.4).  

O teste de Mann-Whitney dividindo os dados de densidade de Cryptophyceae 

entre o início e o fim de S2 mostraram que, mesmo nesse período de expressão 

quantitativa do grupo, houve aumento significativo entre os anos de 2001 e 2006 para p 

< 0,001. Considerando os principais picos médios de densidade de indivíduos no 

período de dez anos, os valores em IA1 (410,4 ind.mL-1), IA3 (345,0 ind.mL-1), IA8 

(297,3 ind.mL-1), IA9 (350,7 ind.mL-1) e IA10 (543,1 ind.mL-1) corresponderam aos 

ciclos interanuais dispostos na faixa de maiores valores acumulados, também 

interanuais de clorofila, conforme já apresentado na Figura 3.3.  

As classes que mais contribuíram com a densidade de indivíduos foram 

Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Cryptophyceae, Euglenophyceae e Cyanophyceae. 

Ao longo dos anos iniciais aos anos finais da série visualizou-se gradual aumento médio 

na densidade e na abundância relativa de Cryptophyceae, principalmente a partir de IA4 

(1999 a 2000), e gradual diminuição média de Bacillariophyceae, principalmente após 

IA6 (2001 a 2002). Cyanophyceae apresentou valores mais expressivos de abundância 

relativa entre IA5, IA6, IA8 e IA9, quando comparados aos demais ciclos interanuais. 

Chlorophyceae apresentou valores mais expressivos de abundância relativa entre IA3 e 

IA4 e Bacillariophyceae apresentou valores mais expressivos de abundância relativa nos 

ciclos IA1 a IA4 e IA6. Na série internanual IA5 (2000 a 2001) ocorreram os valores 

relativos mais expressivos de Euglenophyceae e IA6 foi o ano com o valor mais 

expressivo da abundância relativa de Dinophyceae (Figura 3.5).  

Os grupos morfo-funcionais que mais contribuíram com a densidade foram os 

flagelados mixotróficos e autotróficos unicelulares, as diatomáceas cêntricas e penadas 

e as algas coloniais/cenobiais verdes e outras coloniais. Visualizou-se gradual aumento 

na densidade e na abundância relativa de flagelados mixotróficos unicelulares 

acompanhado de redução de diatomáceas penadas ao longo dos ciclos. Coloniais/ 

cenobiais verdes apresentaram abundância mais expressiva em IA1, diatomáceas 

penadas em IA2, diatomáceas cêntricas em IA4 e flagelados mixotróficos unicelulares 

em IA8.  Houve sensível aumento na abundância relativa de algas cocóides verdes e  
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Figura 3.5. Perfis médios interanuais da densidade (ind.mL-1) - A e da abundância 
relativa (%) - B das principais classes do fitoplâncton. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a 
junho/2006. Outros: Xanthophyceae, Chrysophyceae, Raphidophyceae e 
Zygnematophyceae.  
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Figura 3.6. Perfis médios interanuais da densidade (ind.mL-1) - A e da abundância 
relativa (%) - B dos principais grupos morfo-funcionais do fitoplâncton. Lago Guaíba, 
RS, julho/1996 a junho/2006. 
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outras unicelulares entre IA4 e IA5 e aumento de flagelados autotróficos unicelulares 

entre IA5 e IA8. Os flagelados mixotróficos coloniais só apresentaram expressão visual 

de sua abundância relativa em IA8 e as cianobactérias filamentosas – CYF apresentaram 

sua abundância relativa com sensível elevação entre IA5 e IA6 e entre IA8 e IA9 

(Figura 3.6). 

O diagrama da análise de componentes principais – ACP com o lançamento das 

variáveis ambientais, classes e grupos morfo-funcionais com diferenças significativas 

entre S1 e S2 é apresentado na Figura 3.7. A percentagem de explicação acumulada nos 

dois primeiros eixos (CP I e II) para as variáveis ambientais agrupadas em unidades 

temporais interanuais e supra-anuais (S1 e S2) e as classes e grupos morfo-funcionais 

correlacionadas às variáveis foi de 76,2%. O diagrama permitiu visualizar que os anos 

finais (IA8 a IA10) e a série 2 (S2) afastaram-se das demais unidades temporais 

principalmente devido aos maiores valores de transparência do disco de Secchi – Zs, ao 

fósforo e nitrato e à ocorrência de flagelados mixotróficos unicelulares e coloniais das 

classes Cryptophyceae, Chrysophyceae, bem como de cianobactérias filamentosas 

(Figura 3.7). O primeiro eixo reteve 56,7% de explicação à variação do sistema 

analisado, estando principalmente e positivamente relacionado à Zs (r = 0,925), ao NO3 

(r = 0,691) e ao PT (r = 0,412), às unidades temporais (e escores) IA9 (2,390), IA10 

(1,967), IA8 (1,380) e S2 (0,911), e às classes e formas fitoplanctônicas: Cryptophyceae 

(1,043), flagelados mixotróficos unicelulares (0,861), Chrysophyceae (0,571) e 

cianobactérias filamentosas (0,389). As principais associações com o lado negativo do 

eixo I ocorreram com os SST (r = -0,924), Zmax (r = -0,847) e NORG (r = -0,761), as 

unidades temporais IA3 (-1,793), IA2 (-1,384), IA4 (-1,126) e S1 (-1,094), e às classes e 

grupos das diatomáceas penadas (-0,586) e de Zygnematophyceae (-0,414) (Tabela 

3.5).  

O segundo eixo reteve 19,5% de explicação à variação do sistema analisado, 

sendo principalmente explicado em seu lado negativo pelo pH (r = -0,.669), NO3 (r = -

0,636) e relacionado  às unidades temporais (e escores) IA5 (-1,976), IA4 (-1,974) e IA3 

(-1,035) e, principalmente, aos flagelados mixotróficos unicelulares (-0,532) (Tabela 

3.5). O diagrama mostrou a associação de formas filamentosas de cianobactérias com o 

aumento do grau de trofia das água (PT e NO3) em direção ao final da série, em S2, bem 

como a associação das formas penadas de diatomáceas com os SST mais no início da 

série, em S1 (Figura 3.7). 
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Figura 3.7. Diagrama da análise de componentes principais - ACP para as variáveis ambientais com a disposição das unidades temporais 
interanuais, S1 e S2, classes e grupos morfo-funcionais do fitoplâncton. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a junho/2006. Significado dos códigos nas 
Tabelas 3.1 (variáveis) e 3.4 (classes e grupos morfo-funcionais). 
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Tabela 3.5. Correlações das variáveis ambientais e escores das classes e grupos morfo-
funcionais do fitoplâncton e unidades temporais interanuais, S1 e S2 com os 
componentes principais I e II (eixos) da ACP. Lago Guaíba, RS, julho/1996 a 
junho/2006. Significados dos códigos nas Tabelas 3.1 (variáveis) e 3.4 (classes e 
grupos). 

Eixo I II

% variação explicada 56,7 19,5

Variáveis ambientais

Zs 0,925 0,094
Zmax -0,847 0,394
SST -0,924 -0,106
pH -0,560 -0,669

NO3 0,691 -0,636
NORG -0,761 -0,467

PT 0,412 -0,341

Unidades temporais

S1 -1,094 0,066
IA1 -0,161 2,789
IA2 -1,384 2,354
IA3 -1,793 -1,035
IA4 -1,126 -1,974
IA5 -1,005 -1,976
S2 0,911 0,049
IA6 -0,903 -0,087
IA7 -0,242 0,867
IA8 1,380 0,453
IA9 2,390 -0,094

IA10 1,967 -0,856

Classes/Grupos morfo-funcionais

3 - CYA -0,317 -0,263
6 - CRYP 1,043 -0,257

7 - ZYG -0,414 0,514
8 - CHRY 0,571 0,186

9 - XAN -0,227 0,149
10 - RAP 0,068 -0,198
11 - FMC 0,240 0,205
12 - FMU 0,861 -0,532
15 - CYF 0,389 -0,279
16 - CYC -0,045 -0,071
18 - DIP -0,586 -0,060

19 - CVU -0,007 -0,195
20 - CVC -0,185 -0,122
21 - VFI -0,332 0,365

Correlações

Escores
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3.3. Discussão 

 

Este capítulo avaliou o comportamento das variaçãos interanuais e a 

significância das diferenças entre classes e grupos morfo-funcionais do fitoplâncton e 

variáveis ambientais em duas séries supra-anuais (S1 e S2), considerando processo de 

eutrofização ao longo dos anos, em um ponto amostral na margem esquerda do lago 

Guaíba, RS, analisando dados mensais de monitoramento para o período de julho de 

1996 a junho de 2006. Os capítulos 1 e 2 indicaram as variáveis relacionadas às forças 

que regem o sistema em relação à comunidade fitoplanctônica e que foram de natureza 

hidrológica, associada às variáveis Zmax e Hnm e climatológica, associada às variáveis 

CH, Tar e Tag.  Para este capítulo, a variações não significativas de Tar e Tag em S1 e 

em S2 foi associada à pequena amplitude das médias entre todos os ciclos anuais, o que 

corrobora a característica sazonal dessas variáveis na caracterização do clima 

subtropical na região de estudo. 

A comparação entre CH nas séries supra-anuais de cinco anos (S1 e S2) não foi 

significativa pois desvios positivos e negativos dos valores acumulados ocorreram nos 

ciclos anuais das duas séries. No Rio Grande do Sul a precipitação varia 

significativamente a cada ano, causando intensa chuva ou prolongada seca  o que parece 

ser uma conseqüência dos efeitos do El Niño Oscilação Sul – ENOS no clima global 

(Seeliger et al.,1998; Berlato e Fontana, 2003). Nesse sentido, as análises dos escores 

padronizados dos valores médios dos ciclos anuais e as correlações lineares entre os 

valores acumulados anuais de CH e clorofila-a permitiram afirmar que há relação 

significativa entre maior volume de chuvas e menores valores de clorofila-a nos ciclos 

anuais para o ponto estudado. Os maiores valores acumulados de clorofila-a coincidiram 

com ciclos anuais com registros de abundância ou dominância de Asterionella formosa 

Hassal em IA1 (1996-1997) e Planktothrix isothrix (Skuja) Kom. et Komar. de IA8 a 

IA10 (2003-2006).  

Para o ponto do estudo, próximo ao delta do Jacuí, a influência da maior 

descarga dos rios em anos mais chuvosos deve ter contribuído com o arraste de 

montante dos inóculos de algas mais a jusante, como já têm sido reportado, em geral 

para planícies de inundação de rios (Schwarzbold, 2000) e em especial para a foz dos 

rios formadores do Delta do Jacuí, ao norte do Lago Guaíba (Rodrigues, 2004; 

Rodrigues et al., 2007).  
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As florações de Asterionella formosa no Lago Guaíba, mais ao início da série de 

longa duração, coincidiram com períodos mais chuvosos e com os resultados de Torgan 

e Raupp (2002), Raupp (2004) e Raupp et al. (2006) que, ao estudarem a variação 

sazonal da diatomoflórula planctônica na Represa da Usina Hidrelétrica – UHE da 

Canastra, São Francisco de Paula/RS, registraram florações de Asterionella formosa 

entre o período da primavera de 1997 e o inverno de 1998. .  

As variações interanuais de clorofila-a coincidiram com as variações da 

densidade total de indivíduos do fitoplâncton. A diminuição da Zmax entre S1 e S2 foi 

concomitante à diminuição dos SST, o que sugere relação com a evolução do processo 

sedimentar associado aos rios tributários em relação à sua zona de acumulação comum, 

o lago Guaíba.  Cerca de 51% da área do lago compreende zonas de deposição e o ponto 

estudado está inserido nelas (Nicolodi, 2007). As taxas de sedimentação no lago variam 

de 3,5 a 8,3 mm.ano-1 (Martins et al., 1989). Desde que uma fração dos sólidos 

suspensos totais pode ser sedimentável, é provável que o aumento de períodos com 

menos chuvas em direção ao final da série tenham contribuído com o maior tempo de 

detenção e diminuído ainda mais a competência do fluxo no carreamento de partículas 

(Schwarzbold, 2000), o que poderia ser mais efetivo nos processos de sedimentação, 

contribuindo não só com a redução da profundidade, mas também com o aumento 

significativo dos valores do disco de Secchi entre S1 e S2.  

Poder-se-ia esperar que o aumento da transparência e a redução dos SST em 

direção ao final da série representassem a melhoria da qualidade óptica da água 

(Esteves, 1998) e do estado trófico do lago (OECD, 1982; Bicudo et al., 2006). No 

entanto foi significativo o aumento de PT e de NO3 entre S1 e S2, principalmente a 

partir de IA7 (2002-2003) quando houve reduções das chuvas em direção ao final da 

série. Quanto a esse aumento, algumas hipóteses podem ser levantadas. O aumento do 

PT não associado às chuvas indica aumento nas descargas de efluentes. O NO3 pode ter 

indicado a melhoria na cobertura de coleta e tratamento de esgotos no entorno da região, 

mas não necessariamente a redução do processo de eutrofização artificial.  

O processo de tratamento de esgotos implantados a montante do ponto de estudo 

é destinados à oxidação da matéria orgânica por processo aeróbico (aeração), destinados 

à redução da demanda bioquímica de oxigênio – DBO e não à remoção de nutrientes. 

Com isso, a melhoria na cobertura de tratamento é parcial pois parcela dissolvida e 

oxidada do fósforo e nitrogênio, que não foi complexada aos lodos produzidos no 
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tratamento de esgotos, continua sendo lançada. A implantação da maior Estação de 

Tratamento de Esgotos de Porto Alegre (192.000 habitantes), a ETE São 

João/Navegantes, em meados de 2000, parece ter contribuído com a redução dos sólidos 

suspensos totais e com o aumento de nitrogênio na sua forma mais oxidada (nitrato) 

concomitante à redução de nitrogênio orgânico. O período coincidiu com o início do 

aumento considerável de Cryptophyceae no ponto de estudo. Nesse sentido, a análise de 

componentes principais indicou a relação entre o aumento na concentração de NO3 e PT 

com o aumento significativo dos flagelados mixotróficos unicelulares, principalmente 

da Classe Cryptophyceae, mas também da Classe Chrysophyceae, a partir de 2000, e 

com o aumento significativo de cianobactérias filamentosas (Cyanophyceae) entre S1 e 

S2, principalmente nos ciclos anuais entre 2003 e 2006 (IA8 a IA10).  

Cryptophyceae é considerado um bom competidor por nutrientes não limitantes 

inclusive NO3 (Klaveness, 1988). O aumento significativo de cianobactérias 

filamentosas deve estar associado ao aumento na disponibilidade de fósforo em 

períodos de maior detenção hidráulica e baixa turbulência devido à redução de chuvas, 

fatores associados ao seu desenvolvimento junto ao sedimento (Shapiro 1990; Paerl, 

1988a, Reynolds, 2006). De fato, estudos de longa duração em todo o mundo  têm 

demonstrado o efeito do aumento na concentração de fósforo na ocorrência mais 

freqüente de florações de cianobactérias (Paerl, 1988; Richardson, 1997; Xie e Xie, 

2002; Sant’anna et al., 2008). 

 No intuito de evitar o viés da espacialidade, este estudo ateve-se à análise de um 

um único ponto com abrangência temporal de monitoramento, até então possível à 

análise de longa duração. No entanto, o ponto fica próximo ao canal de navegação, à foz 

do Arroio Dilúvio e próximo ao lançamento de uma casa de bombas de drenagem 

pluvial urbana, sendo difícil diferenciar influências locais e interações espaciais com 

outras bacias à montante sobre a composição e variação do fitoplâncton, desde que pode 

haver muita interferência local.  

Lagos formados em deltas de rios têm sido considerados ecótonos à medida que 

podem receber águas de diferentes ambientes (Nicolodi, 2007). Os resultados de 

clorofila, densidade de algas e cianobactérias, bem como os resultados de pH mostraram 

valores baixos a medianos para este estudo, se comparados a outros pontos mais 

recentemente monitorados pelo DMAE, ao sul do lago (Maizonave et al., 2004; Bendati 

et al., 2005). Há ocorrência de eventos de estratificação térmica em enseadas mais 
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protegidas do vento e distantes do canal de navegação (dados ainda não publicados), 

onde realmente há desenvolvimento de florações de algas e cianobactérias 

meroplanctônicas. O ponto estudado deve ser bastante influenciado pelos fluxos do 

canal de navegação e do Arroio Dilúvio nos períodos de vazante (inverno e primavera) 

nos ciclos anuais mais chuvosos e pelo desenvolvimento de plâncton local oriundo das  

enseadas ao sul, entre o verão e o outono e em ciclos anuais menos chuvosos. Com isso, 

as alterações nos padrões de chuva ao longo dos anos podem intensificar ou prolongar 

um ou outro processo que irão definir os táxons do fitoplâncton mais adaptados a tais 

condições. 

Apesar das fragilidades apontadas, este estudo evidenciou que a combinação 

entre os efeitos da eutrofização e anomalias de chuva pode promovem alterações quali-

quantitativas consideráveis e significativas na comunidade fitoplanctônica. O aumento 

significativo de Cryptophyceae, cianobactérias filamentosas, nitrato e fósforo total entre 

as séries supra-anuais e a relação significativa negativa entre chuvas acumuladas e 

clorofila-a indicam que os processos de eutrofização e as anomalias de chuva foram 

determinantes na alteração da comunidade fitoplanctônica ao longo dos anos para o 

ponto em estudo no lago Guaíba. 
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CAPÍTULO 4 

Variação temporal do fitoplâncton no ciclo anual  

 

4.1. Variáveis ambientais 

 

 As estatísticas descritivas das variáveis ambientais no ciclo anual 

(setembro/2007 a agosto/2008) e sua comparação pelo teste de Mann-Whitney (valores 

de p) com as  estatísticas descritivas na série de longa duração (julho/1996 a 

junho/2006)  são apresentadas na Tabela 4.1. A comparação entre médias estacionais 

das quatorze variáveis ambientais analisadas mostrou ser significativa apenas a 

diferenciação da temperatura média do ar entre o verão (27,3ºC) e outono (14,2ºC) para 

p = 0,022 no ciclo anual. Os perfis dos valores mensais das variáveis no ciclo anual e 

sua relação com  os valores mínimos e máximos mensais da série de longa duração são 

apresentadas nas Figuras 4.1 a 4.3.  

Não houve diferenças significativas entre os valores médios de temperatura do ar 

– Tag, da água – Tag, chuva acumulada – CH, condutividade elétrica – COND, 

oxigênio dissolvido – OD e nitrogênio amoniacal – NH3 entre o ciclo anual e a série de 

longa duração. O aumento significativo nos valores do disco de Secchi – Zs,  nitrato – 

NO3 e fósforo total – PT, bem como, as reduções significativas da profundidade – 

Zmax, sólidos suspensos totais – SST e potencial hidrogeniônico - pH entre o ciclo 

anual e a série de longa duração, para p < 0,05 (Tabela 4.1) corroboraram as tendências 

já apresentadas no estudo de longa duração (Capítulo 3). 

Tar  e Tag variaram de 9,5 e 13,0 ºC em 16/06/2008, no final do outono, a 29,0 

ºC em 15/01/2008, no verão. Considerando a amplitude mensal (mínimos-máximos) da 

série de longa duração, foram atípicos os valores de Tar de 9,5 ºC (13,0-22,.0) em 

16/06/2008, Tar de 15,0 ºC (20,0-29,0) em 15/04/2008 e Tag de 19,0 ºC (19,5-22,5) em 

02/10/2007. Verificou-se considerável diferença entre Tar (15,0 ºC) e Tag (22,0 ºC) de 

7,0 ºC em 15/04/2008. Esse mês e os demais subseqüentes até agosto apresentaram 

valores de Tar inferiores à série de longa duração, caracterizando período mais frio 

inclusive para o outono. Já a chuva acumulada – CH variou de 52,3 mm em 15/07/2008, 

no inverno, a 275,9 em 13/05/2008, no outono, ambos os valores considerados atípicos 

para as amplitudes mensais de 57,7-222,1 mm para julho e de 44,8-250,4 mm para maio 
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na série de longa duração.  O valor de 275,9 no outono superou a máxima de 252,3 em 

outubro de 2000, na primavera. No entanto, o perfil temporal de CH para os meses de 

setembro a março acompanhou os contornos de mínimas e máximas da série de longa 

duração. Hnm variou de 0,40 m em 15/01/2008, no verão a 1,48 m em 02/10/2007, na 

primavera. Considerando a amplitude mensal foram atípicos os valores de 0,84 m (1,00-

2,01) em 17/09/2007, 0,40 m (0,63-1,67) em 15/01/2008, 0,43 m (0,64-1,85) em 

14/02/2008, 0,61 m (0,67-1,63) em 13/03/2008 e 0,66 m (0,88-2,32) em 15/07/2008. 

Para Zs foram considerados atípicos em relação à amplitude os valores de 0,50 m (0,20-

0,45) em 17/09/2007, 0,50 m (0,20-0,45) em 20/11/2007, 0,60 m (0,30-0,50) em 

13/03/2008 e 0,80 m (0,30-0,70) em 15/04/2008. Os meses de novembro a abril 

mostraram nítida tendência ao aumento nos valores do disco de Secchi em relação à 

série de longa duração, corroborando que sua média do ciclo anual de 0,48 m foi 

significativamente superior à média de 0,36 m na série de longa duração. Zmax variou 

de 8,5 m em 20/11/2007, na primavera a 10,9 m em 02/10/2007, também na primavera. 

Considerando a amplitude mensal da série de longa duração, foram atípicos os valores 

de 8,5 m (8,9-12,0) em 20/11/2007, 9,0 m (9,5-11,5) em 11/12/2007, 8,6 m (9,5-11,5) 

em 15/01/2008, 9,0 m (9,7-11,0) em 13/05/2008 e 9,4 m (10,0-11,5) em 15/07/2008. Foi 

nítida a tendência a águas menos profundas do período de novembro a agosto, também 

corroborando o menor valor médio significativo de 9,3 m no ciclo anual em relação ao 

valor médio de 10,4 m na série de longa duração (Tabela 4.1, Figura 4.1). .  

 O mínimo de SST foi de 9,9 mg.L-1 (< 10) e ocorreu nas datas de 14/02/2008 e 

13/03/2008 e em 15/04/2008, e o máximo foi de 30,0 mg.L-1 em 02/10/2007. O valor de 

14,0 mg.L-1 em 15/07/2008 foi atípico para a amplitude de 15,0-46,0 mg.L-1. Houve 

tendência a menores teores de SST de novembro a agosto com exceção de dezembro. O 

pH variou de 6,5 (02/10/2007) a 7,3 (15/04/2008). Foram atípicos os valores de 6,5 em 

02/10/2007 (6,8-7,3) e de 6,6 em 13/05/2008 (6,8-7,6). No ciclo anual, o pH médio foi 

de 6,9, significativamente inferior à média de 7,1 na série de longa duração. O mínimo 

de COND foi de 60,2 µS.cm-1 (15/01/2008) e o valor máximo foi de 107,1 µS.cm-1 

(14/02/2008). Foram atípicos os valores de 90,0 µS.cm-1 (62,8-80,0) em 20/11/2007, 

99.4 µS.cm-1 (57,0-82,3), em 11/12/2007, 107,1 µS.cm-1 (59,6-90,6) em 14/02/2008, 

76,5 µS.cm-1 (56,2-75,5) em 13/03/2008, 104,1 µS.cm-1 (65,3-95,9) em 15/04/2008 e 

62,6 µS.cm-1 (63,6- 95,6) em 27/08/2008 (Tabela 4.1, Figura 4.2). Os picos de COND  
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Tabela 4.1. Estatísticas descritivas e teste não-paramétrico de Mann-Whitney para as variáveis ambientais entre o ciclo anual – CA 
(setembro/2007 a agosto/2008) e a série de longa duração – LD (julho/1996 a junho/2006). Lago Guaíba, RS.  Mín. = mínimo; Máx. = máximo, s 
= desvio padrão. Valores sublinhados não significativos (p > 0,05). 
 

Variável ambiental Unidade Código Mín. Máx. Média s Mín. Máx. Média s

p CA X LD

Temperatura do ar ºC Tar 9,5 29,0 20,5 5,9 12,0 31,0 21,8 4,7 0,546 -

Temperatura da água ºC Tag 13,0 29,0 21,3 4,6 12,8 29,0 21,3 4,5 0,990 -

Chuva acumulada mm CH 52,3 275,9 125,0 70,7 0,6 252,3 118,0 62,0 0,875 -

Nível da água m Hnm 0,40 1,48 0,86 0,31 0,27 2,34 1,22 0,43 0,005 LD > CA

Disco de Secchi m Zs 0,25 0,80 0,48 0,17 0,15 0,70 0,36 0,11 0,022 CA > LD

Profundidade m Zmax 8,5 10,9 9,3 0,7 8,5 12,0 10,4 0,7 <0.001 LD > CA

Sólidos suspensos totais mg.L-1 SST 9,9 30,0 16,5 6,6 9,9 46,0 22,8 8,4 0,007 LD > CA

Potencial hidrogeniônico - pH 6,5 7,3 6,9 0,2 6,6 7,7 7,1 0,2 0,009 LD > CA

Condutividade elétrica µS.cm-1 COND 60,2 107,1 80,5 16,8 52,3 97,1 73,7 9,7 0,388 -

Oxigênio dissolvido mg.L-1 OD 4,1 8,4 5,9 1,1 4,4 7,9 6,1 0,8 0,234 -

Nitrogênio amoniacal µg.L-1 NH3 330,0 1400,0 678,3 372,7 90,0 2350,0 681,2 320,6 0,549 -

Nitrato µg.L-1 NO3 320,0 1190,0 657,5 277,1 0,0 790,0 279,4 196,9 <0.001 CA > LD

Fósforo total µg.L-1 PT 110,0 310,0 175,8 57,1 58,7 215,4 134,7 33,1 0,008 CA > LD

Clorofila a µg.L-1 Cla 1,6 9,6 4,3 2,5 0,0 19,9 3,0 3,6 0,011 CA > LD

CA (n = 12) LD (n  = 118)

Mann-Whtiney
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Figura 4.1. Perfis mensais das variáveis temperatura do ar – Tar, temperatura da água – Tag, chuva acumulada – CH, nível da água – Hnm, disco 
de Secchi – Zs e profundidade – Zmax no ciclo anual, setembro/2007 a agosto/2008, e sua relação com os valores mínimos (Mín.) e máximos 
(Máx.)  da série de longa duração, julho/1996 a junho/2006. Lago Guaíba, RS. 
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Figura 4.2. Perfis mensais das variáveis sólidos suspensos totais – SST, potencial hidrogeniônico – pH, condutividade elétrica – COND, 
oxigênio dissolvido – OD, nitrogênio amoniacal – NH3 e nitrato – NO3 no ciclo anual, setembro/2007 a agosto/2008, e sua relação com os 
valores mínimos (Mín.) e máximos (Máx.)  da série de longa duração, julho/1996-junho/2006. Lago Guaíba, RS. 
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em dezembro, fevereiro e abril coincidiram com a elevação da Zs e a redução de CH 

(Figura 4.1).  

O OD variou de 4,1 mg.L-1 em 13/03/2008 a 8,4 mg.L-1 em 16/06/2008. Foram 

considerados atípicos os valores de 6,7 mg.L-1 (4,4-6,3) em 15/01/2008, 4,1 mg.L-1 (5,0-

7,5) em 13/03/2008, 8,4 mg.L-1 (5,7-7,5) em 16/06/2008 e 5,0 mg.L-1  (5,6-7,8) em 

15/07/2008 (Figura 4.2) Os maiores valores de verão coincidiram com os picos de 

clorofila-a (Figura 4.3) e os maiores valores de inverno conincidiram com a redução de 

temperaturas (Figura 4.1).  

Os valores de NH3 de abril a agosto de 2008 foram atípicos em relação à 

amplitude da série de longa duração, com valor máximo de 1400,0 µg.L-1  (90,0-740,0) 

em 15/04/2008, valor de 390,0 µg.L-1 (400,0-1340,0) em 13/05/2008, valor mínimo de 

330,0 µg.L-1 (480,0-1280,0) em 16/06/2008, 1240,0 µg.L-1 (560,0-950,0) em 

15/07/2008 e 360,0 µg.L-1 (420,0-2350,0) em 27/08/2008 (Figura 4.2). Com exceção da 

variação entre abril e maio, quando houve a máxima de chuva acumulada (Figura 4.1), 

NH3 apresentou comportamento antagônico ao OD e ao NO3. (Figura 4.2).  

O NO3 variou de 320,0 µg.L-1 em 15/04/2008 a 1190,0 µg.L-1 em 16/06/2006. 

Foram atípicos os valores de 770,0 µg.L-1 (70,0-640,0) em 20/11/2007, 650,0 µg.L-1 

(124,0-560,0) em 11/12/2007, 660,0 µg.L-1 (0,0-551,0) em 15/01/2008, 700,0 µg.L-1 

(59,0-580,0) em 14/02/2008, 1190,0 µg.L-1 (90,0-790,0) em 16/06/2008 e 1160,0 µg.L-1 

(43,0-550,0) em 15/07/2008. A variação mensal do nitrato sugeriu relação direta com a 

variação do OD e inversa com NH3 (Figura 4.2).  O valor médio de NO3 no ciclo anual 

(657,5 µg.L-1 ) foi significativamente maior, cerca de 2,4 vezes o valor médio da série 

de longa duração que foi de 279,4 µg.L-1 (Tabela 4.1).  

O valor mínimo de PT foi de 110,0 µg.L-1 em 15/01/2008, e o máximo foi de 

310,0 µg.L-1 em 15/07/2008. Foram considerados atípicos os valores de 210,0 µg.L-1 

(91,4-146,8) em 11/12/2007, 250,0 µg.L-1 (80,0-170,0) em 15/04/2008, 310,0 µg.L-1 

(91,4– 179,5) e 180,0 µg.L-1 (91,4-179,5) em 27/08/2008 (Figura 4.3). A média de PT 

no ciclo anual foi de 175,8 µg.L-1, cerca de 1,3 vezes a média de 134,7 µg.L-1 na série 

de longa duração (Tabela 4.1).  
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Figura 4.3. Perfis mensais das variáveis fósforo total – PT e clorofila-a - Cla no ciclo 
anual, setembro/2007 a agosto/2008, e sua relação com os valores mínimos (Mín.) e 
máximos (Máx.) da série de longa duração, julho/1996 a junho/2006, Lago Guaíba, RS. 
 

 

A clorofila-a - Cla variou de 1,6 µg.L-1 em 17/09/2007 e em 13/05/2008, a 

9,6 µg.L-1 em 15/01/2008, coincidindo com os maiores valores de Tar e Tag para o ciclo 

anual (Figuras 4.1 e 4.3). Foram atípicos os valores de 6,2 µg.L-1 (0,5-3,1) em 

02/10/2007 e de 3,0 µg.L-1 (0,0-1,7) em 15/07/2008. A média de 4,3 µg.L-1 para Cla no 

ciclo anual foi significativamente maior, cerca de 1,4 vezes a média de 3,0 µg.L-1 na 

série de longa duração (Tabela 4.1). 

Os diagramas da análise de componentes principais – ACP para as variáveis 

ambientais do ciclo anual são apresentados nas Figura 4.4 e 4.5. A análise ao 

decaimento dos autovalores (curva de “brocken-stick”) revelou a necessidade da análise 

dos três primeiros eixos (CP I, II e III) para a explicação da variação do sistema. A 

correlação das variáveis e os escores dos meses considerados em relação aos três 

primeiros eixos da ACP são apresentados na Tabela 4.2.   

A percentagem de explicação acumulada nos três primeiros eixos da ACP  foi de 

73,8%. O primeiro e o segundo eixo da ACP acumularam 60,5% de explicação ao 

sistema analisado no ciclo anual. As principais forças apresentadas na série de longa 

duração foram novamente representadas: Tar, Tag e CH associadas ao clima e Zmax e 

Hnm associados à hidrologia. Períodos de Tar e Tag elevadas corresponderam aos 

maiores teores de Cla, pH e Zs, principalmente. Os períodos de águas mais altas e 

profundas corresponderam aos maiores teores de SST devido às chuvas (Figura 4.4).  
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Figura 4.4. Diagrama da análise de componentes principais – ACP para as variáveis ambientais com a disposição dos meses do ciclo anual nos 
componentes principais I e II. Lago Guaíba, RS, setembro/2007 a agosto/2008. Significado dos códigos na Tabela 4.1.  
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Figura 4.5. Diagrama da análise de componentes principais – ACP para as variáveis ambientais com a disposição dos meses do ciclo anual nos 
componentes principais II e III. Lago Guaíba, RS, setembro/2007 a agosto/2008. Significado dos códigos na Tabela 4.1.  
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Tabela 4.2. Correlações das variáveis ambientais e escores das unidades temporais 
mensais com os componentes principais I, II e III (eixos) da ACP. Lago Guaíba, RS, 
setembro/2007 a agosto/2008. Significado dos códigos na Tabela 4.1. 

Eixo I II III
% variação explicada 42,0 18,5 13,3

Variáveis ambientais Correlações

Tar 0,605 -0,535 0,329
Tag 0,795 -0,504 0,286
CH -0,620 -0,233 0,182
Hnm -0,862 0,207 0,221
Zs 0,902 -0,026 -0,037
Zmax -0,768 0,144 0,169
SST -0,721 0,010 0,282
pH 0,800 0,176 -0,453
COND 0,657 0,499 0,225
OD -0,318 -0,161 -0,801
NH3 0,560 0,771 0,246
NO3 -0,012 0,382 -0,688
PT 0,026 0,929 0,227
Cla 0,592 -0,122 0,087

Unidades temporais Escores

set -0,501 -0,348 -0,235
out -1,399 -0,105 1,343
nov 0,469 -0,096 0,007
dez 0,522 0,630 0,823
jan 0,990 -1,638 -0,898
fev 1,270 -0,695 -0,278
mar 0,699 -0,731 0,616
abr 1,082 1,337 0,457
mai -0,920 -0,684 0,832
jun -1,066 0,435 -2,490
jul 0,265 2,070 -0,295
ago -1,412 -0,176 0,118
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O segundo e o terceiro eixo da ACP acumularam 31,8% de explicação ao 

sistema analisado. O diagrama correspondente apresentou o PT como principal variável 

associada ao eixo II, principalmente disponível em períodos com teores reduzidos de 

OD e teores mais elevados de NH3, correspondendo a águas mais altas e profundas, não 

necessariamente devido às chuvas (possível remanso). O terceiro eixo foi 

principalmente representado pelos períodos onde o OD esteve associado à 

disponibilidade de NO3. (Figura 4.5). 

O primeiro eixo reteve 42,0% de explicação estando principalmente 

correlacionado, em seu lado positivo,  à transparência (r = 0,902), ao pH (r = 0,800), à 

Tag (r = 0,795) e aos meses (e escores) de fevereiro (1,270) no verão, abril (1,082) no 

início do outono e  janeiro (0,990) no verão, e em seu lado negativo, foi principalmente 

correlacionado à Hnm (r = -0,862), à Zmax (r = -0,768) e aos SST (r = - 0,721) e aos 

meses de agosto (-1,412) no inverno, outubro (-1,399) na primavera e e junho (-1,066) 

no final do outono. A clorofila-a – Cla foi mais fortemente associada a esse primeiro 

eixo (r = 0,592) e seus maiores teores foram associados às maiores transparência, 

temperatura da água e disponibilidade de NH3 (r = 0,560) .O segundo eixo reteve 18,5 

% de explicação estando principalmente correlacionado, em seu lado positivo, ao PT (r 

= 0,929), ao NH3 (r = 0,771) e aos meses (e escores) de julho (2,070) no inverno  e abril 

(1,337) no início do outono, e em seu lado negativo as correlações com Tar (r = -0,535) 

e Tag (r = -0,504)  estiveram principalmente relacionadas ao mês de janeiro (-1,638) no 

verão. O terceiro eixo reteve 13,3% de explicação e foi principalmente representado 

pelo OD (r = -0,801) e pelo NO3 (r = -0,688) e pelo mês de junho (-2,490) no outono 

(Tabela 4.2).  

 

4.2. Fitoplâncton 
 
 

Para o ciclo anual entre setembro/2007 e agosto de 2008 foram inventariados 

260 táxons, sendo que 235 foram identificados em nível genérico e específico e 25 

foram considerados indeterminados, tendo em vista sua identificação genérica em 

conferatum (cf.) ou supragenérica (subfamílias, famílias, ordens e até classes). Os 

táxons encontraram-se distribuídos em onze classes fitoplanctônicas: Cyanophyceae, 

Chlorophyceae, Bacillariophyceae, Euglenophyceae, Dinophyceae, Cryptophyceae, 

Zygnematophyceae, Chrysophyceae, Xanthophyceae, Raphidophyceae e Prasinophy-
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ceae. Na Tabela 4.3 são listados os táxons em suas respectivas classes bem como a sua 

freqüência amostral e freqüência de eventos de abundância para a densidade em ind.mL-

1 e cél.mL-1. As contribuições relativas médias das classes do fitoplâncton no número de 

táxons, na densidade de indivíduos (ind.mL-1) e na densidade de células (cél.mL-1) ao 

longo do ciclo anual são apresentadas na Figura 4.6. 

As classes mais representativas em número de táxons foram Chlorophyceae 

(26%), Bacillariophyceae (24%) e Euglenophyceae (19%).  Os táxons mais freqüentes 

de Chlorophyceae foram Actinastrum hantzschii Lagerheim, Spermatozopsis exsultans 

Kors. (91,7%) e Chlamydomonas cf. debaryana Pascher (83,3%). Spermatozopsis 

exsultans Kors. e Chlamydomonas cf. debaryana Pascher foram abundantes em 83,3 e 

58,3% das amostras, respectivamente, quando considerada a densidade em ind.mL-1. 

Para Bacillariophycae foram mais freqüentes Cyclotella sp.1 (83,3%), Aulacoseira 

granulata var. graulata (Ehr.) Simonsen e A.ambigua (Grunow) Simonsen (75,0%). 

Cyclotella sp.1 foi abundante em 33,3% (ind.mL-1) e Aulacoseira ambigua (Grunow) 

foi abundante em 41,7% (cél.mL-1) das amostras. Para Euglenophyceae os táxons mais 

freqüentes foram Trachelomonas volvocina Ehr. (83,3%) e T.hispida (Perty) Stein 

emend. Defl. (75,0%), ambos abundantes em 25% das amostras (ind.mL-1). As 

freqüências de eventos de abundância de T. volvocina e T. hispida foram as maiores 

entre as euglenofíceas (25,0%). As classes Chlorophyceae, Bacillariophyceae e 

Euglenophyceae representaram cerca de 25%, 10% e 4% da densidade para ind.mL-1 e 

27%, 8% e 2% para céls.mL-1. As classes Chrysophyceae e Cryptophyceae foram 

representadas por 19 e 17 táxons, respectivamente, contribuindo cada uma, com cerca 

de 7% da riqueza de táxons. Chrysophyceae e Cryptophyceae representaram cerca de 

49% e 6% da densidade de indivíduos e 24% e 6% da densidade de células. Para 

Chrysophyceae,  o táxon indeterminado denominado “Loricado NI 5” foi o mais 

frequente (66,7%), também sendo abundante em 41,7% das amostras (ind.mL-1). Para 

Cryptophyceae, Cryptomonas erosa (= C. ovata) Ehr., Rhodomonas minuta v. 

nannoplanctica Skuja e Cryptophyceae NI, táxon indeterminado para acomodar 

criptofíceas de difícil identificação na contagem, estiveram presentes em todos os meses 

do ciclo anual. Rhodomonas minuta v. nannoplanctica foi considerada abundante em 

todas as amostras se considerada a densidade de indivíduos (100%), e em apenas 8,3% 

das amostras se considerada a densidade de células (Tabela 4.3 e Figura 4.6).   
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Tabela 4.3. Diversidade de táxons para as classes fitoplanctônicas no ciclo anual. 
Freqüências amostrais (%) - A e freqüências de eventos de abundância (%) para ind.mL-

1 - B e para cél.mL-1 - C. Lago Guaíba, RS, setembro/2007 a agosto/2006. NI – não 
identificado.  
 

A B C

Anabaena sp. 1 33,3 - 8,3
Cylindrospermopsis raciborskii (Wol.) Seenayya et  Raju 8,3 - -
Geitlerinema  sp. 1 8,3 - -
Leptolyngbyoideae NI 1 (cf. Planktolyngbya ) 8,3 - -
Leptolyngbyoideae NI 2 (cf. Leptolyngbya ) 8,3 - -
cf. Limnothrix 8,3 - -
Merismopedia glauca (Ehr.) Kützing 8,3 - -
Mersimopedia tenuissima Lemm. 75,0 8,3 75,0
Oscillatoriales NI 1 (Borziaceae?) 16,7 - -
Phormidium sp. 1 33,3 - -
Planktothricoides raciborskii Suda et  M.M. Watanabe in Suda 8,3 - 8,3
Planktothrix agardhii (Gommont) Anagnostidis et  Komárek 16,7 8,3 8,3
Planktothrix isothrix (Skuja) Komárek et  Komárková 66,7 33,3 66,7
Pseudanabaena  cf. galeata Böcher 66,7 33,3 50,0
Pseudanabaena  sp. 1 16,7 - -

A B C

Actinastrum aciculare Playf. 41,7 - 16,7
Actinastrum hantzschii Lagerheim 91,7 25,0 33,3
Ankistrodesmus gracilis (Reinsch) Kors. 33,3 - 8,3
Anksitrodesmus bibraianus (Reinsch) Kors. 16,7 - -
Chlamydomonas cf. debaryana Pascher 83,3 58,3 41,7
Chlamydomonas skujae Pascher 16,7 - -
Chlamydomonas cf. pseudopertusa Ettl 16,7 - -
Chlamydomonas cf. pertusa Chodat 8,3 8,3 -
Chlamydomonas Grupo "Euchlamydomonas" sp. 1 16,7 8,3 -
Chlamydomonas Grupo "Euchlamydomonas" sp. 2 16,7 8,3 8,3
Chlamydomonas Grupo "Euchlamydomonas" sp. 3 8,3 - 8,3
Chlamydomonas Grupo "Euchlamydomonas" sp. 4 8,3 - -
Chlamydomonas Grupo "Euchlamydomonas" sp. 5 16,7 8,3 -
Chlamydomonas Grupo "Agloë " sp. 1 8,3 - -
Chlorella vulgaris Beijerink 16,7 - -
Chlorogonium sp. 1 8,3 - -
Chlorogonium sp. 2 8,3 - -
Coelastrum cambricum Archer 16,7 - 8,3
Coelastrum sphaericum Nägeli 8,3 - 8,3
Crucigenia fenestrata (Schmidle) Schmidle 8,3 - -
Crucigenia tetrapedia (Kirchner) West et  West 25,0 - 16,7
Dictyosphaerium cf. pulchellum Wood 66,7 16,7 8,3
Dictyosphaerium tetrachotomum Printz 8,3 - -

CYANOPHYCEAE

CHLOROPHYCEAE

 
(continua) 
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Tabela 4.3. Continuação.   

A B C

Dimorphococcus lunatus Braun 16,7 - -
Eudorina cf. elegans  Ehr. 41,7 - 25,0
Eudorina sp.1 41,7 - -
Golenkinia cf. radiata Chodat 33,3 - -
Kirchneriella cf. lunaris (Kirch.) Möbius 8,3 - -
Micractinium bornhemiensis (Conrad) Kors. 8,3 - -
Micractinium pusillum Frenesius 58,3 16,7 33,3
Monoraphidium arcuatum (Kors.) Hindák 50,0 - -
Monoraphidium contortum  (Thuret) Kom.-Legn. 41,7 8,3 -
Monoraphidium cf. convolutum 25,0 16,7 -
Monoraphidium cf. irregulare (Smith) Kom.-Legn. 25,0 - -
Monoraphidium komarkovae Nygaard 25,0 8,3 8,3
Monoraphidium cf. minutum (Nägeli) Kom.-Legn. 25,0 - -
Monoraphidium cf. nanum (Ettl) Hindák 25,0 - -
Monoraphidium griffithii (Berk.) Kom.-Legn. 66,7 25,0 8,3
Monoraphidium sp. 1 8,3 - -
Monoraphidium sp. 2 8,3 8,3 -
Monoraphidium sp. 3 8,3 8,3 -
Monoraphidium sp. 4 8,3 - -
Monoraphidium sp. 5 8,3 - -
Nephroclamys willeana  (Printz) Kors. 8,3 - -
Oocystis sp. 1  (colônia) 16,7 - -
Oocystis sp. 2 (unicelular) 8,3 - -
Pachycladella umbrina  Smith 8,3 - -
Pandorina morum (Müller) Bory 66,7 8,3 33,3
Pediastrum duplex Meyen 41,7 - -
Pediastrum simplex Meyen 8,3 - -
Pediastrum tetras (Ehr.) Ralfs 8,3 - 8,3
Polyedriopsis spinulosa (Schmidle) Schmidle 16,7 - -
Pyrobotrys sp. 1 16,7 - -
Scenedesmus  bicaudatus (Hansgirg) Chodat 16,7 8,3 -
Scenedesmus bijugus  (Turpin) Kützing 25,0 8,3 8,3
Scenedesmus bijugus (Turpin) var. disciformis  (Chodat) 25,0 - -
Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) Chodat 8,3 - -
Scenedesmus opeliensis Richter 16,7 - 8,3
Scenedesmus cf. quadricauda (Turpin) Brébisson 58,3 8,3 8,3
Scenedesmus subspicatus Chodat 8,3 - -
Scenedesmus denticulatus (Lagerh.) var. linearis  Hansgirg 8,3 - -
Scenedesmus intermedius Chodat 25,0 - 8,3
Scenedesmus sp. 1 8,3 - -
Scenedesmus sp. 2 8,3 - -
Schroederia setigera (Schr.) Lemm 8,3 - -
Spermatozopsis exsultans  Kors. 91,7 83,3 58,3
Stichococcus bacillaris Nägeli 8,3 - -
Tetraedron trigonium (Näg.) Hansgirg 8,3 - -
Volvox sp. 1 8,3 - -
Westella botryoides (West) Wildeman 16,7 - 16,7

CHLOROPHYCEAE

 
(continua) 
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Tabela 4.3. Continuação.   

A B C
Aulacoseira distans (Ehr.) Simonsen 58,3 - 8,3
Aulacoseira herzogii (Lemm.) Simonsen 16,7 - -
Aulacoseira granulata var. granulata (Ehr.) Simonsen  75,0 8,3 25,0
Aulacoseira granulata var. angustissima (Müller) Simonsen 33,3 - -
Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen 75,0 25,0 41,7
Aulacoseira  sp. 1 (aff. A. muzzanensis ) 8,3 - -
Asterionella formosa  Hassal 8,3 - -
Capartograma cf. crucicula  (Grunow ex Cleve) Ross 8,3 - -
Cocconeis sp. 1 25,0 - -
Cyclotella sp. 1 83,3 33,3 8,3
Cyclotella  sp. 2 8,3 - -
cf. Diadesmis 8,3 - -
Diploneis  sp. 1 8,3 - -
Encyonema sp. 1 8,3 - -
Encyonema sp. 2 16,7 - -
Eunotia sp. 1 8,3 - -
Fragilaria sp. 1 (aff. F.  capuccina ) 16,7 - -
Fragilaria sp. 2 ( aff. F. delicatissima) 33,3 8,3 -
Fragilariaceae NI 1 8,3 - -
Fragilariaceae NI 2 16,7 - -
Fragilariaceae NI 3 8,3 - -
Fragilariaceae NI 4 8,3 - -
Frustulia sp. 1 16,7 - -
Gomphonema sp. 1 33,3 - -
Gomphonema sp. 2 8,3 - -
Gomphonema sp. 3 8,3 - -
Gomphonema  sp. 4 8,3 - -
Gomphonema  sp. 5 16,7 - -
Gyrosigma sp. 1 8,3 - -
Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grunow 8,3 - -
Luticola mutica (Kützing) Mann 33,3 16,7 8,3
Melosira varians Agardh 41,7 - -
Navicula sp. 1 8,3 - -
Navicula sp. 2 8,3 - -
Neidium sp. 1 8,3 - -
Nitzschia clausii Hantzsch 8,3 - -
Nitzschia holsatica Hudstedt 33,3 8,3 -
Nitzschia sp. 1 (sigmóide) 8,3 - 8,3
Nitzschia sp. 2 (aff. N. palea/N. paleaceae ) 41,7 16,7 -
Nitzschia sp. 3 16,7 - 16,7
Nitzschia sp. 4 8,3 8,3 -
Nitzschia sp. 5 8,3 8,3 -
Nitzschia sp. 6 8,3 8,3 -
Nitzschia sp. 7 8,3 8,3 -
Nitzschia sp. 8 8,3 - -
Nitzschia sp. 9  (longa, aff. N . sublinearis ) 8,3 - -
Pennales NI 8,3 - -
Pinnularia sp. 1 16,7 - -
Pinnularia sp. 2 8,3 - -
Pinnularia sp. 3 8,3 - -

BACILLARIOPHYCEAE

 
(continua) 

 



 133

Tabela 4.3. Continuação.   

A B C

Pinnularia sp. 4 8,3 - -
Pinnularia sp. 5 8,3 - -
Pinnularia  sp. 6 16,7 - -
cf. Stephanodiscus 8,3 - -
Sellaphora pupulla (Kützing) Meresch. 41,7 8,3 -
Sellaphora pupula Kützing var. rectangularis (Gregory) Grunow 16,7 - -
Surirella  sp. 1 25,0 - -
Surirella sp. 2 8,3 - -
Synedra goulardii Brébson 41,7 - -
Synedra ulna (Nitzsch) Ehr. 33,3 - -
Synedra sp. 1 16,7 8,3 -
Urosolenia eriensis (Smith) Round et Craw. var. morsa (West et West) Torgan 16,7 - -

A B C

Centritractus belenophorus (Schmidle) Schmidle 8,3 - -
Cocóide unicelular NI 1 (aff. Tetraplektron ) 8,3 - -
Tribonema sp. 1 8,3 - -

A B C
Anthophysa vegetans Stein 25,0 - -
Chrysococcus cordiformis Naumann 25,0 16,7 -
Chrysodydimus synuroides Prowse 16,7 16,7 -
Loricado NI 1 (aff. Kephyrion/Pseudokephyrion  ) 8,3 8,3 -
Loricado NI 2 (aff. Kephyrion/Pseudokephyrion  ) 25,0 25,0 16,7
Loricado NI 3 (aff. Kephyrion/Pseudokephyrion  ) 50,0 33,3 16,7
Loricado NI 4 (aff. Kephyrion/Pseudokephyrion  ) 41,7 25,0 16,7
Loricado NI 5 (aff. Kephyrion/Pseudokephyrion  ) 66,7 41,7 16,7
Loricado NI 6 (aff. Kephyrion/Pseudokephyrion  ) 25,0 8,3 -
Mallomonas  cf. akrokomos Ruttner in Pascher 8,3 8,3 -
Mallomonas  sp. 1 41,7 - -
Mallomonas  sp. 2 16,7 - -
Mallomonas  sp. 3 8,3 - -
Mallomonas  sp. 4 8,3 - -
Rhipidodendron  sp. 1 8,3 - 8,3
Synura cf. curtispina Petersen et Hansen 8,3 8,3 8,3
Synura  sp. 1 (aff. S. uvella ) 8,3 8,3 8,3
Synura  sp. 2 16,7 - 16,7
cf. Cyclonexis 8,3 - -

A B C

Goniostomum sp. 1 8,3 - -
Merotrichia capitata Skuja 8,3 - -
Vacuolaria sp. 1 8,3 - -

RAPHIDOPHYCEAE

CHRYSOPHYCEAE

XANTHOPHYCEAE

BACILLARIOPHYCEAE

 
(continua) 
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Tabela 4.3. Continuação.   

A B C
Anisonema sp. 1 16,7 - -
Enthosiphon sp.1 16,7 8,3 -
Euglena acus Ehr. 50,0 - -
Euglena agilis Carter 8,3 - -
Euglena cf polimorpha Dangeard 41,7 8,3 -
Euglena cf. caudata Hübn. 8,3 - -
Euglena ehrenbergii Klebs 8,3 - -
Euglena cf. minima Francé 8,3 - -
Euglena oxyuris Schmarda 16,7 - -
Euglena cf. spathyrincha  Skuja 16,7 - -
Euglena splendens Dangeard 33,3 - -
Euglena deses Ehr. 16,7 - -
Euglena sp. 1 8,3 - -
Euglena sp. 2 8,3 - -
Euglena  sp. 3 16,7 - -
Euglena sp. 4 41,7 8,3 -
Euglena  sp. 5 8,3 - -
Euglena sp. 6 8,3 - -
Euglena sp. 7 8,3 - -
Lepocinclis cf. ovum (Ehr.) Lemm. 16,7 - -
Lepocinclis salina  Fritsch 41,7 - -
Phacus longicauda (Ehr.) Duj. 8,3 - -
Phacus pyrum (Ehr.) Stein 25,0 - -
Phacus sp.1 (aff. Phacus elegans ) 33,3 - -
Phacus cf. raciborski Drez. 8,3 - -
Phacus cf. suecicus Lemm. 16,7 - -
Strombomonas cf. scabra (Playf.) Tell et Conf. 8,3 - -
Strombomonas cf. verrucosa (Daday) Defl. 8,3 - -
Strombomonas cf. fluviatilis (Lemm.) Defl. 16,7 - -
Strombomona cf. tetraptera Balech et Dast. 8,3 - -
Strombomonas sp. 1 8,3 - -
Strombomonas sp. 2 8,3 - -
Strombomonas sp. 3 8,3 - -
Trachelomonas armata 16,7 - -
Trachelomonas cf. abrupta Swir. emed. Defl. 16,7 - -
Trachelomonas cf. cervicula Stokes 8,3 - -
Trachelomonas cf. obovata Stokes. emed. Defl. 8,3 - -
Trachelomonas cf. similis Stokes 8,3 - -
Trachelomonas hispida  (Perty) Stein emend. Defl. 75,0 25,0 8,3
Trachelomonas hispida  (Perty) Stein emend. Defl.var. crenulatocolis  (Maskell) 8,3 - -
Trachelomonas cf. rugulosa Stein emend. Defl. 16,7 - -
Trachelomonas volvocina  Ehr. 83,3 25,0 -
Trachelomonas volvocinopsis Swir. 41,7 8,3 -
Trachelomonas sp. 1 8,3 - -
Trachelomonas sp. 2 8,3 - -
Trachelomonas sp. 3 8,3 - -
Trachelomonas sp. 4 (aff. T. lacustris ) 16,7 - -
Trachelomonas sp. 5 8,3 - -
Trachelomonas  sp. 6 8,3 - -

EUGLENOPHYCEAE

 
(continua) 
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Tabela 4.3. Continuação.   

A B C
cf. Durinskia 16,7 16,7 8,3
Dinophyceae NI 1 8,3 - 8,3
Dinophyceae NI 2 (aff. Cystodinium  - zoósporo gimnodinóide) 8,3 - -
Dinophyceae NI 3 8,3 8,3 8,3
Dinophyceae NI 4 8,3 - -
Dinophyceae NI 5 8,3 - -
Dinophyceae NI 6 8,3 - -
Dinophyceae NI 7 8,3 8,3 -
Dinophyceae NI 8 8,3 - -
Gimnodinium sp. 1 8,3 8,3 -
Peridinium sp. 1 41,7 16,7 -

Chilomonas sp. 1 16,7 - -
Chroomonas acuta Utermöhl 83,3 50,0 33,3
Chroomonas nordstedtii  Hansgirg (+ forma minor )* 66,7 41,7 25,0
Cryptomonas anas Javornický* 25,0 16,7 16,7
Cryptomonas cf. brasiliensis Castro, Bicudo et Bicudo 41,7 25,0 16,7
Cryptomonas platyuris Skuja 16,7 8,3 -
Cryptomonas cf. tetrapyrenoidosa Skuja 25,0 16,7 -
Cryptomonas curvata (Ehr.) Penard 50,0 50,0 33,3
Cryptomonas erosa (= C. ovata ) Ehr. 100,0 75,0 58,3
Cryptomonas marssonii Skuja 91,7 83,3 66,7
Cryptomonas obovata Skuja 50,0 8,3 -
Cryptomonas phaseolus Skuja 75,0 66,7 25,0
Cryptomonas pyrenoidifera Geitler 50,0 16,7 8,3
Goniomonas truncata (Frenesius) Stein 25,0 - -
Rhodomonas cf. minuta  Skuja 50,0 33,3 -
Rhodomonas minuta var. nannoplanctica  Skuja 100,0 100,0 8,3
Cryptophyceae NI (Cryptomonas/Rhodomonas  spp.) 100,0 33,3 25,0

A B C

Cosmarium sp. 1 8,3 - -
Closterium sp. 1 16,7 - -
Closterium sp. 2 16,7 - -
Euastrum cf. ansatum  (Ehr.) Ralfs 8,3 - -
Hyalotheca dissiliens  (Smith) Brébisson 8,3 - -
Mougeotia sp. 1 8,3 - -
Staurastrum cf. pseudosebaldi Wille 16,7 - -
Staurastrum sp. 1 8,3 - -
Staurastrum sp. 2 8,3 8,3 -
Xanthidium sp. 1 8,3 - -

A B C

Mesostigma viride  Lauterborn ** 16,7 - -

PRASINOPHYCEAE

ZYGNEMATOPHYCEAE

CRYPTOPHYCEAE

DINOPHYCEAE

 
 

* Primeiro registro para o estado do Rio Grande do Sul;  

** primeiro registro para o estado do Rio Grande do Sul e, provavelmente, para o Brasil. 
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Figura 4.6. Contribuição relativa das classes do fitoplâncton no número de táxons (%) – 
A, na densidade de indivíduos (ind.mL-1) – B e de células (cél.mL-1) - C. Lago Guaíba, 
RS, setembro/2007 a agosto/2008. Outros em A: Xanthophyceae, Raphidophyceae e 
Prasinophyceae. 
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Cyanophyceae contribuiu com 15 táxons (6%), representando, em média, 4% da 

densidade de indivíduos mas 32% da densidade de células. A freqüência de 

Merismopedia cf. tenuissima Lemm. foi de 75% e, se considerada a densidade de 

células o táxon também foi abundante em 75% das amostras. Pseudanabaena cf. 

galeata Böcher e Planktothrix isothrix (Skuja) Komárek et Komárková foram 

abundantes em 50% e 66,7% (cél.mL-1) das amostras, respectivamente.  P. isothrix foi 

dominante na amostragem de 15/07/2008, quando a sua densidade de células  (1.608 

cél.mL-1) foi superior a 50% da densidade do fitoplâncton total (3.088 cél.mL-1).  

Dinophyceae e Zygnematophyceae apresentaram nove táxons (4%), enquanto que 

Raphidophyceae e Xanthophyceae apresentaram apenas três táxons cada um, cerca de 

1,2%. Também foi registrada apenas a ocorrência qualitativa do fitoflagelado 

Mesostigma viride Lauterborn, Classe Prasinophyceae em 13/03/2008 e 27/08/2008 

perfazendo uma freqüência de 16,6% (Tabela 4.3 e Figura 4.6).  

Na Figura 4.7 são apresentados os perfis temporais dos índices biológicos. A 

riqueza de táxons – S apresentou média de 38,4 táxons, variando de 28 (novembro) a 59 

(abril). A média do índice de dominância de Simpson – D foi de 12,5%, variando de 

5,2% (setembro) a 29,7% (julho), correspondendo a mês de dominância de Plantothrix 

isothrix e co-ocorrência de Planktothrix agardhii e Planktothricoides raciborskii. O 

índice de Shannon-Wiener – H’  variou de 1,92 bits.ind-1 em julho, a 3,43 bits.ind-1 em 

setembro. Mesmo com o maior número de espécies entre os meses do ciclo anual, o mês 

de abril apresentou dominância elevada (22,9%), e com isso sua baixa eqüitabilidade 

influenciou nos baixos valores do índice de Shannon-Wiener. Em abril, P. isothrix 

representou 44,5% da densidade de células seguida de Pandorina morum com 12,1%. 

Abril correspondeu ao mês de águas mais transparentes, de valores mais elevados de 

condutividade elétrica e de nivel da água em elevação mesmo com valores reduzidos de 

chuva acumulada (Figuras 4.1 e 4.2).   

 As estatísticas descritivas gerais para a densidade de indivíduos e células das 

classes e grupos morfo-funcionais do fitoplâncton no ciclo anual são apresentadas na 

Tabelas 4.4. Os perfis temporais mensais da densidade de indivíduos e células e 

respectivas abundâncias relativas para as principais classes e grupos morfo-funcionais 

do fitoplâncton no ciclo anual são apresentados nas Figura 4.8 (classes) e 4.9 (grupos).   

 Entre os meses de setembro de 2007 a janeiro de 2008 as densidades do 

fitoplâncton total variaram de 960 a 6.578 em ind.mL-1, este último o valor máximo do 



 138

ciclo anual. A classe mais representada nesse período foi Cryptophyceae, com 

abundâncias relativas variando de 28,8% em setembro e 70,1% em novembro. Nesse 

mesmo período Chlorophyceae variou de 34,2% em setembro a 18,6% em janeiro e 

Bacillariophyceae apresentou abundâncias relativas de 1,3% em novembro e de 20,2% 

em dezembro (Tabela 4.4, Figura 4.8 –A e B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Perfis mensais da riqueza de táxons – S, do índice de dominância de 
Simpson – D e do índice de Shannon-Wiener – H’. Lago Guaíba, RS, setembro/2007 a 
agosto/2008.  
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Tabela 4.4. Densidade das classes e grupos morfo-funcionais do fitoplâncton no ciclo anual. Lago Guaíba, RS, setembro/2007 a agosto/2008. 
Mín. = mínimo; Máx. = máximo; Média = média geométrica,  s = desvio padrão geométrico. 
Classe Código Mín. Máx. Média s Mín. Máx. Média s

Cyanophyceae 1- CYA 0 280 30,9 3,5 0 4056 352,1 8,5

Chlorophyceae 2 - CHLO 52 1222 279,1 1,8 81 3796 598,9 2,0

Bacillariophyceae 3 - DIA 28 494 107,6 1,7 28 1092 169,1 1,8

Euglenophyceae 4 - EUG 12 132 51,9 1,3 12 132 51,9 1,3

Dinophyceae 5 - DINO 0 168 12,2 5,2 0 168 12,2 5,2

Cryptophyceae 6 - CRYP 176 4420 517,4 1,5 176 4420 517,4 1,5

Chrysophyceae 8 - CHRY 8 221 80,4 1,4 8 442 126,3 2,2

Fitoplâncton total FITOT 412 6578 1261,8 1,2 720 13962 2579,1 1,1

Grupo morfo-funcional Código Mín. Máx. Média s Mín. Máx. Média s

Flagelados mixotróficos coloniais 11- FMC 0 120 5,0 4,6 0 348 14,1 12,9

Flagelados mixotróficos unicelulares 12 - FMU 236 4706 715,5 1,3 236 4706 715,5 1,3

Flagelados autotróficos unicelulares 13 - FAU 16 868 130,1 2,5 16 868 130,1 2,5

Flagelados autotróficos coloniais 14 - FAC 0 52 4,9 4,4 0 832 18,3 21,8

Cianobactérias filamentosas 15 - CYF 0 264 22,5 3,4 0 2656 224,8 8,1

Cianobactérias coloniais 16 - CYC 0 52 5,8 2,9 0 2080 60,3 13,4

Diatomáceas cêntricas 17 - DIC 4 312 46,5 2,3 8 884 95,1 2,6

Diatomáceas penadas 18 - DIP 8 260 51,5 1,9 8 260 53,7 2,1

Cocóides verdes e outras unicelulares 19 - CVU 0 156 45,3 2,9 0 156 45,3 2,9

Coloniais/cenobiais verdes e outras coloniais 20 - CVC 9 260 54,0 1,8 18 2002 207,6 2,5

cél.mL-1ind.mL-1
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Figura 4.8. Perfis mensais da densidade de indivíduos (ind.mL-1) – A e respectivas abundâncias relativas (%) – B e da densidade de células – 
(cél.mL-1) – C e respectivas abundâncias relativas (%) – D das principais classes do fitoplâncton. Lago Guaíba, RS, setembro/2007 a 
agosto/2008. Outros: Zygnematophyceae, Xanthophyceae, Raphidophyceae e Prasinophyceae. 
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Em fevereiro, a densidade do fitoplâncton total foi de 1.264 ind.mL-1 e o grupo 

mais abundante foi Chlorophyceae (41,1%). Fevereiro também foi o mês mais 

expressivo para Dinophyceae, com abundância relativa máxima de 13,3%. Em março, a 

densidade total do fitoplâncton foi  de 1.960 ind.mL-1, principalmente representado por 

Chlorophyceae (51,4%) e com a menor abundância de Cryptophyceae (20,7%) no ciclo 

anual. De março até agosto de 2008, os valores do fitoplâncton total variaram de 1.960 

ind.mL-1 a 412 ind.mL-1, este o valor mínimo do ciclo anual. Em abril ocorreu a maior 

abundância relativa de indivíduos da classe Cyanophyceae (18,1%) coincidindo com a 

segunda menor abundância relativa de Cryptophyceae (23,8%), e em junho e julho 

ocorreram as maiores abundâncias relativas de Chrysophyceae, 17,5 e 19,4% 

respectivamente (Tabela 4.4, Figura 4.8 –A e B). 

 Euglenophyceae obteve a sua maior abundância relativa de 13,8% em setembro 

(132 ind.mL-1), coincidindo com sua maior abundância relativa de 9,9% para a 

densidade de células (132 cél.mL-1). Quanto a essa forma de quantificação, o 

fitoplâncton total variou de 720 cél.mL-1 em agosto/2008 a 13.962 cél.mL-1 em 

janeiro/2008. Setembro e outubro foram principalmente representados por 

Chlorophyceae (40,9 e 41,0%) e novembro por Cryptophyceae (54,0%). Em janeiro, a 

abundância relativa de Cyanophyceae foi de 29,1% e em fevereiro destacou-se 

Chlorophyceae (47,8%).  De março a julho destacou-se Cyanophyceae que totalizou 

3200 cél.mL-1 em abril (60,2%) e 1608 cél.mL-1 em julho (63,2%). Ainda em junho, 

Bacillariophyceae foi principalmente representada por Aulacoseira ambigua (132 

cél.mL-1), acompanhada de Planktothrix agardhii (Gommont) Anagnostidis et Komárek 

(360 cél.mL-1) e P. isothrix (180 cél.mL-1). Em julho P. isothrix dominou a comunidade 

fitoplanctônica (1608 cél.mL-1)  e foi acompanhada de Synura cf. curtispina Petersen et 

Hansen (348 cél.mL-1) da classe Chrysophyceae (11.5%). Em agosto o valor mínimo de 

720 cél.mL-1 do fitoplâncton total foi principalmente representado por Chlorophyceae 

(31,7%), Cyanophyceae (25,6%) e Cryptophyceae (24,4%) (Tabela 4.4, Figura 4.8 – C 

e D).  

Para a densidade de indivíduos dos grupos morfo-funcionais do fitoplâncton, os 

flagelados mixotróficos unicelulares - FMU, principalmente representado por 

Cryptophyceae, mas também por Euglenophyceae, Dinophyceae e Chrysophyceae, 

apresentaram abundâncias relativas em torno de 49%, com exceção de novembro de  
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Figura 4.9. Perfis mensais da densidade de indivíduos (ind.mL-1) – A e respectivas abundâncias relativas (%) – B e da densidade de células – 
(cél.mL-1) – C e respectivas abundâncias relativas (%) – D dos principais grupos morfo-funcionais do fitoplâncton. Lago Guaíba, RS, 
setembro/2007 a agosto/2008. 
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2007 quando os 4.706 ind.mL-1 de FMU corresponderam a 71,5% da densidade, e de 

março de 2008, quando suas densidades foram de 868 ind.mL-1 (35,0%) (Figura 4.9). 

Se considerada a contagem de células, FMU apresentou abundância relativa média em 

torno de 30% com pico em novembro de 2007 (60,5%) e valor mínimo em junho  de 

2008 (11,5%). Houve sensível elevação da abundância relativa de coloniais/cenobiais 

verdes e outras coloniais – CVC em outubro de 2007, correspondendo ao valor de 260 

ind.mL-1 (17,7%) e de 880 cél.mL-1 (35,3%). Em novembro, FMU foram acompanhadas 

por flagelados autotróficos colonias - FAC com  42 ind.mL-1 (1,9%) mas totalizando 

448 cél.mL-1 (16,0%).  O sensível aumento de diatomáceas cêntricas – DIC (9,3%) e 

penadas – DIP (10,9%) em dezembro 2007 correspondeu às densidades de 221 ind.mL-1 

de DIC (Cyclotella sp.1, Aulacoseira distans, A. ambigua e Melosira varians) e de 260 

ind.mL-1 de formas pequenas de DIP tais como Luticola mutica, Nitzschia sp.2 e 

Sellaphora pupulla. Após o pico de FMU em janeiro de 2008, houve elevação da 

densidade de flagelados autotróficos unicelulares – FAU entre fevereiro (408 ind.mL-1) 

e março (868 ind.mL-1) de 2008, correspondendo a 32,3 e 44,3% respectivamente. De 

fevereiro a abril FAC e FAU, juntamente com cianobactérias coloniais – CYC, 

superaram a abundância relativa de FMU.  O período de valores mais expressivos das 

cianobactérias filamentosas (P. isothrix, P. agardhii) se estabeleceu de abril a julho, 

com abundância relativa de células variando de 49,9 a 61,1%. Em julho, os flagelados 

mixotróficos coloniais - FMC representaram cerca de 11,3% (348 cél.mL-1). Em agosto, 

o declínio nas células de CYF (8,1%) correspondeu ao restabelecimento de FMU com 

236 cél.mL-1 (34,1%) e de CVC com 136 céls.mL-1 (19,7%). (Figura 4.9). 

 Os diagramas da análise de componentes principais - ACP para os eixos I e II e 

II e III, correlacionando as variáveis ambientais com as densidades das classes 

fitoplanctônicas são apresentados são apresentadas nas Figuras 4.10 e 4.11. As 

correlações e os escores das ACP para variáveis, classes e amostras (meses) são 

apresentados na Tabela 4.5. Os eixos I, II e III da ACP para variáveis e classes 

fitoplanctôncias totalizaram 77,2% de explicação ao sistema analisado. Com exceção 

das Classes Cyanophyceae (1 – CYA), Chrysophyceae (8 – CHRY) que se associaram 

mais aos nutrientes (NO3, NH3, PT) e à condutividade elétrica e Zygnematophyceae (7 – 

ZYG), que se associou às águas mais altas e profundas (Hnm, Zmax), as demais classes 

consideradas foram principalmente associadas às elevações de temperatura (Figuras 

4.10 e 4.11).  
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Figura 4.10. Diagrama da análise de componenentes principais – ACP para as variáveis ambientais com a disposição dos meses do ciclo anual e 
classes do fitoplâncton nos componentes principais I e II. Lago Guaíba, RS, setembro/2007 a agosto/2008. Significado dos códigos nas Tabelas 
4.1 (variáveis) e 4.4 (classes).  
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Figura 4.11. Diagrama da análise de componenentes principais – ACP para as variáveis ambientais com a disposição dos meses do ciclo anual e 
classes do fitoplâncton nos componentes principais II e III. Lago Guaíba, RS, setembro/2007 a agosto/2008. Significado dos códigos nas Tabelas 
4.1 (variáveis) e 4.4 (classes).  
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Tabela 4.5. Correlações das variáveis ambientais e escores das unidades temporais 
mensais e classes do fitoplâncton para os componentes principais I, II e III (eixos) da 
ACP. Lago Guaíba, RS, setembro/2007 a agosto/2008. Significado dos códigos nas 
Tabelas 4.1 (variáveis) e 4.4 (classes). 
Eixo I II III

% variação explicada 43,3 19,6 14,3

Variáveis ambientais Correlações

Tar 0,616 -0,530 0,322
Tag 0,799 -0,494 0,278
CH -0,635 -0,214 0,147
Hnm -0,877 0,207 0,207
Zs 0,896 -0,036 -0,040
Zmax -0,800 0,145 0,176
SST -0,718 -0,013 0,308
pH 0,799 0,173 -0,450
COND 0,625 0,506 0,198
OD -0,370 -0,139 -0,811
NH3 0,556 0,771 0,253
NO3 -0,068 0,398 -0,687
PT -0,002 0,929 0,235

Unidades temporais Escores

set -0,679 -0,477 -0,176
out -2,134 -0,050 1,726
nov 0,498 -0,037 -0,030
dez 0,577 0,875 1,073
jan 1,079 -1,952 -1,232
fev 1,262 -0,639 -0,563
mar 0,915 -0,914 0,807
abr 1,189 1,840 0,504
mai -1,196 -0,890 1,086
jun -1,481 0,554 -3,097
jul 0,271 2,685 -0,283
ago -1,884 -0,255 0,232

Classes

1- CYA 0,097 0,376 0,148
2 -CHLO 0,570 -0,624 0,294
3 - DIA 0,389 -0,281 0,340
4 - EUG 0,250 -0,344 -0,063
5 - DINO 0,278 -0,161 0,034
6- CRY 0,449 -0,401 0,061
7 - ZYG -0,557 0,217 -0,973
8 - CHRY 0,107 0,478 0,113
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O primeiro eixo reteve 43,3% de explicação estando principalmente 

correlacionado, em seu lado positivo, à Zs (r = 0,896), Tag e pH (r= 0,799), aos meses 

(e escores) de fevereiro (1,262), abril (1,189) e janeiro (1,079) e às classes 

Chlorophyceae (r = 0,570) e  Cryptophyceae (r = 0, 449). Em seu lado negativo, o eixo 

I foi principalmente correlacionado à Hnm (r = -0,877), Zmax (r = -0,800), SST (r = -

0,718), aos meses de outubro (-2,134) e agosto (-1,884) e à classe Zygnematyophyceae 

(r = -0,557). O segundo eixo reteve 19,6% de explicação estando principalmente e 

positivamente relacionado ao PT (r = 0,929) e à NH3 (r = 0,771), aos meses de julho 

(2,685) e abril (1,840) e às classes Chrysophyceae (r = 0,478) e Cyanophyceae (r = 

0,376). Em seu lado negativo o eixo II foi principalmente correlacionado às Tar (r = -

0,530) e Tag (r = -0,494), aos meses de janeiro (-1,952), março (-0,.914) e maio (-

0,890) e às classes Chlorophyceae (r = -0,624), Cryptophyceae (r = -0,401) e 

Euglenophyceae (r = 0,344) O eixo III  reteve 14,3% e foi principalmente explicado em 

seu lado negativo pelo OD (r = -0,811), NO3 (r = -0,687) e o pH (r = -0,450), por 

Zygnematophyceae (r = 0,973) e pelo mês de junho (-3,097). Esse terceiro eixo também 

apresentou associações fracas para aqueles períodos onde houveram temperaturas 

elevadas com águas túrbidas e associadas principalmente à Bacillariophyceae e 

Chlorophyceae, principalmente em outubro, maio e dezembro (Figuras 4.10 e 4.11, 

Tabela 4.6). 

Os diagramas da análise de componentes principais - ACP para os eixos I e II e 

II e III, correlacionando as variáveis ambientais com os grupos morfo-funcionais do 

fitoplâncton são apresentados  nas Figuras 4.12 e 4.13. As correlações e os escores das 

ACP para variáveis, grupos morfo-funcionais e amostras (meses) são apresentadas na 

Tabela 4.6. 

Os eixos I, II e III da ACP para variáveis e densidade dos grupos morfo-

funcionais do fitoplâncton totalizaram 78,0% de explicação ao sistema analisado. Os 

diagramas revelaram maior associação dos flagelados autotróficos e mixotróficos (FMU 

e FAU) as diatomáceas cêntricas (DIC) com os eixos de temperatura; os flagelados 

autotróficos coloniais (14 – FAC) e as cianobactérias coloniais (16 – CYC) próximas 

aos eixos do pH e de Zs; as cianobatérias filamentosas (15 – CYF) nos vetores de 

nutrientes, principalmente PT e NO3, onde também se posicionaram os flagelados 

mixotróficos coloniais (11- FMC) e as diatomáceas penadas (18 – DIP) nos eixos de CH 

e OD (Figuras 4.12 e 4.13).  
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Figura 4.12. Diagrama da análise de componenentes principais – ACP para as variáveis ambientais com a disposição dos meses do ciclo anual e 
grupos morfo-funcionais do fitoplâncton nos componentes principais I e II. Lago Guaíba, RS, setembro/2007 a agosto/2008. Significado dos 
códigos nas Tabelas 4.1 (variáveis) e 4.4 (grupos).  
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Figura 4.13. Diagrama da análise de componenentes principais – ACP para as variáveis ambientais com a disposição dos meses do ciclo anual e 
grupos morfo-funcionais do fitoplâncton nos componentes principais II e III. Lago Guaíba, RS, setembro/2007 a agosto/2008. Significado dos 
códigos nas Tabelas 4.1 (variáveis) e 4.4 (grupos).  
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Tabela 4.6. Correlações das variáveis ambientais e escores das unidades temporais mensais 
e grupos morfo-funcionais do fitoplâncton para os componentes principais I, II e III (eixos) 
da ACP. Lago Guaíba, RS, setembro/2007 a agosto/2008. Significado dos códigos nas 
Tabelas 4.1 (variáveis) e 4.4 (grupos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo I II III

% variação explicada 44,3 19,9 13,8

Variáveis ambientais Correlações

Tar 0,622 -0,513 0,306
Tag 0,806 -0,486 0,267
CH -0,649 -0,226 0,142
Hnm -0,887 0,186 0,207
Zs 0,902 -0,044 -0,030
Zmax -0,816 0,153 0,153
SST -0,736 -0,010 0,282
pH 0,817 0,169 -0,426
COND 0,634 0,511 0,201
OD -0,357 -0,143 -0,821
NH3 0,542 0,781 0,251
NO3 -0,041 0,426 0,677
PT -0,034 0,934 0,217

Unidades temporais Escores

set -0,759 -0,477 -0,310
out -2,240 -0,055 1,633
nov 0,430 -0,004 -0,039
dez 0,509 0,942 1,092
jan 1,027 -1,961 -1,356
fev 1,211 -0,609 -0,630
mar 0,853 -0,901 0,890
abr 1,105 1,885 0,561
mai -1,310 -0,936 1,096
jun -1,571 0,576 -3,442
jul 0,190 2,826 -0,359
ago -2,005 -0,295 0,099

Formas de vida

11 - FMC -0,356 0,769 -0,174
12 - FMU 0,485 -0,411 -0,003
13 - FAU 0,654 -0,656 0,028
14 - FAC 0,962 0,100 -0,018
15 - CYF -0,087 0,437 0,119
16 - CYC 0,436 0,003 -0,288
17 - DIC 0,569 -0,238 0,133
18 - DIP -0,133 -0,090 0,423
19 - CVU 0,006 -0,727 0,122
20 - CVC 0,023 -0,177 0,421

Grupos morfo-funcionais
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O eixo I da ACP reteve 44,3 % de explicação estando principalmente e 

positivamente associado às Zs (r = 0,902), pH (r = 0,817) e Tag (r = 0,806), aos meses de 

fevereiro (1,211), abril (1,105) e janeiro (1.027) e aos FAC (r = 0,967), FAU (r = 0,654) e 

DIC (r = 0,569), e negativamente relacionado à Hnm (r = -0,887), Zmax (r = -0,816) e SST 

(r = - 0,736), aos meses de outubro (-2,240), agosto (-2,005) e junho (-1,571) e aos FMC (r 

= -0,356). O eixo II reteve 19,9% de explicação e foi principalmente relacionado, em seu 

lado positivo, ao PT (r = 0,934), NH3 (r = 0,781), aos meses de julho (2,826), abril (1,885) 

e dezembro (0,942), e às formas FMC (r = 0,769) e CYF (r = 0,437); e em seu lado 

negativo à Tar (r = -0,513) e Tag (r = -0,486), janeiro (-1,961), maio (-0,936) e março (-

0,901) e às algas cocóides esverdeadas unicelulares – CVU (r = -0,727), FAU (r = -0,656) e 

FMU (r = -0,411). O eixo III reteve 13,8% de explicação estando principalmente associado 

àqueles períodos de águas ainda quentes ou em aquecimento com sólidos suspensos 

elevados e associadas às diatomáceas penadas – DIP, cocóides verdes coloniais, 

principalmente nos meses outubro e dezembro, na primavera e, ainda, maio (outono) 

(Tabela 4.7). 

 

4.3. Discussão 

 

 A comunidade fitoplânctônica no ciclo anual foi caracterizada pela alta diversidade 

de táxons (260), principalmente representada por Chlorophyceae (26%), Bacillariophyceae 

(24%) e Euglenophyceae (19%). Em termos quantitativos (cél.mL-1), Cyanophyceae (32%), 

Chlorophyceae (27%) e Cryptophyceae (24%) foram as classes mais expressivas. Os 

maiores valores relativos de Cyanophyceae e de fitoflagelados da Cryptophyceae em 

detrimento de Bacillariophyceae corroboraram os resultados da série de longa duração, que 

apontaram essas alterações como possível conseqüência do processo de eutrofização 

sofrido no lago Guaíba ao longo dos anos.  

 A disposição das variáveis ambientais nos diagramas das ACP permitiu afirmar que 

no ciclo anual as variações temporais do fitoplâncton foram principalmente explicadas 

pelas mesmas forças apresentadas no estudo de longa duração. Em geral, a variação da 

clorofila-a foi associada positivamente às variações de Tar e Tag, Zs e pH e negativamente 

à CH, Zmax e Hnm. A comparação entre os valores médios do ciclo anual e os valores 
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médios da série de longa duração corroborou o aumento significativo de NO3, PT e Zs e a 

redução significativa da Zmax e do pH ao longo dos anos.  

Os valores acumulados de CH no ciclo anual foram de 1500,5 mm.ano-1 e de 

clorofila-a foram de 51,9 µg.L-1 para os dados mensais. Se considerado o diagrama de 

dispersão apresentado para os valores acumulados nos ciclos anuais da série de longa 

duração, este ciclo anual aproximou-se de  IA3 (1998-1999).  

As correlações e escores entre variáveis e grupos do fitoplâncton nas análises de 

componentes principais – ACP do ciclo anual revelaram que a densidade de alguns grupos 

morfo-funcionais indicaram melhor algumas condições ambientais em relação às classes 

taxonômicas. A correlação entre flagelados autotróficos coloniais (Pandorina morum, 

Eudorina spp.) e Zs foram de 0,962 e de 0,902 com o primeiro eixo da ACP e a correlação 

de Chlorophyceae latu sensu com a mesma variável e eixo foi de 0,570. Os flagelados 

autotróficos coloniais são citados como bons indicadores de transparência (Happey-Wood, 

1988). Da mesma forma as correlações de Cyanophyceae e PT com o segundo eixo foram 

de 0,376 e 0,934, respectivamente, enquanto que as cianobactérias filamentosas 

apresentaram correlação de 0,476 com o mesmo eixo. Bacillariophyceae e as diatomáceas 

cêntricas apresentaram correlação positiva com as temperaturas enquanto que as 

diatomáceas penadas foram relacionadas aos sólidos suspensos totais, ao nível da água e às 

chuvas.  

Devido à considerável variação atípica dos fatores ambientais no ciclo anual em 

relação aos valores mínimos e máximos da série de longa duração, sucessão sazonal mais 

evidente para o fitoplâncton ocorreu para os meses de verão, principalmente janeiro, que 

experimentou a maior elevação de temperaturas (29,0ºC) concomitante ao aumento mais 

expressivo da densidade do fitoplâncton total (13.962 cél.mL-1), ao primeiro pico de 

Cyanophyceae (4056 cél.mL-1), à maior densidade de Cryptophyceae (4420 cél.mL-1) e 

maior concentração de clorofila-a (9,6 mg.L-1).  

Nos demais meses, a combinação entre variações de CH e Hnm e suas influências 

na Zs e na concentração de nutrientes definiram a variação quali-quantitativa do 

fitoplâncton e dois picos de densidade após o verão ocorreram.  
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Em 15/04/2008, no outono, o segundo maior valor de clorofila-a (6,8 µg.L-1) 

correspondeu a baixos valores de chuva acumulada (66,6 mm) e Hnm (0,91 m), aos 

maiores valores de Zs (0,80 m) e NH3 (1400,0  µg.L-1) da série e ao elevado teor de PT 

(250,0 µg.L-1). Nessa data, a dominância de Cyanophyceae (Planktothrix isothrix) 

representou cerca de 60% da densidade (5320 cél.mL-1) podendo ser mais relacionada à 

redução do fluxo dos tributários e à maior concentração de nutrientes de origem antrópica, 

do que às temperaturas (Tar = 15,0ºC e Tag = 22,0ºC).  

Em 15/07/2008, as temperaturas do ar (18,0ºC) e da água (17,5ºC) foram 

consideradas levemente superiores à média de inverno. Nessa data o baixo valor de chuva 

acumulada (52,3 mm) correspondeu ao valor elevado de NH3 (1240,0 µg.L-1), ao segundo 

maior valor de NO3 (1160,0 µg.L-1) e, novamente, à dominância de Cyanophyceae (P. 

isothrix e P. agardhii), cuja densidade representou 63,0% de 3088 cél.mL-1 do fitoplâncton 

total.  

A densidade expressa em cel.mL-1 permitiu verificar que a predominância de 

Cryptophyceae expressa em ind.mL-1 foi aparente e que a contribuição de Cyanophyceae 

foi expressiva no ciclo anual. As densidades de cianobactérias variaram de 64 cél.mL-1 em 

19/07/2007 a 4056 cél.mL-1, em 15/01/2008, valores inferiores ao limite de 10.000 cél.mL-1 

para a intensificação de monitoramento por meio de coletas semanais pelas companhias de 

saneamento, conforme Portaria 518 do Ministério da Saúde (Brasil, 2004).  

Esses resultados confirmaram que a análise de ciclos anuais isoladamente, 

principalmente em águas eutrofizadas de regiões sujeitas à ampla variação climatológica, 

como é o caso da região do lago Guaíba, podem dificultar a compreensão da variação 

sazonal do fitoplâncton. De qualquer maneira, o estudo do ciclo anual para o ponto de 

amostragem na margem esquerda do lago Guaíba demonstrou que, devido o aumento da 

carga de nutrientes ao longo dos anos, períodos com redução de chuvas, independente da 

estação, podem potencializar o desenvolvimento de cianobactérias. 
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IV CONCLUSÕES 

 

 A análise das relações entre classes e grupos morfo-funcionais do fitoplâncton e 

variáveis ambientais, assim como o seu comportamento temporal ao longo das estações e 

anos do estudo de longa duração no ponto amostral do lago Guaíba/RS, permitiram testar 

e confirmar as hipóteses propostas para este trabalho. Sendo assim, concluiu-se que: 

- o desenvolvimento quantitativo do fitoplâncton, principalmente expresso pela 

concentração de clorofila-a, foi significativamente e positivamente influenciado pelas 

temperaturas e negativamente influenciado pelo nível da água e pela profundidade;  

- a correlação entre clorofila-a e densidade do fitoplâncton total (ind.mL-1) foi 

positiva e significativa; no entanto, essa correlação significativa só foi possível graças ao 

efeito estocástico atribuído ao elevado número de amostragens (n = 118),  

- as classes mais representativas na contribuição de táxons, gêneros em sua imensa 

maioria, foram Chlorophyceae (35%), Bacillariophyceae (23%) e Cyanophyceae (16%),  

- as classes mais representativas na densidade de indivíduos foram 

Bacillariophyceae (39%), Chlorophyceae (25%) e Cryptophyceae (18%), a primeira 

principalmente influenciada por dados do início da série e a última por dados do final da 

série; 

- para a totalidade de dados, o poder de explicação das análises de componentes 

principais foi considerado baixo e praticamente todas as classes e grupos morfo-funcionais 

foram positivamente relacionados às elevações de temperatura, pH, transparência e 

condutividade elétrica, exceção às algas verdes filamentosas - VFI, de hábito 

ticoplanctônico (bentônicas com ocorrência eventual no plâncton), relacionadas aos valores 

elevados do nível da água, da chuva acumulada e da profundidade; 

- Considerável número de variáveis, classes e grupos morfo-funcionais do 

fitoplâncton apresentaram valores significativamente diferenciados entre as estações do 

ano; 

- o inverno foi, em média, a estação de temperaturas e transparência mais baixas e 

de teores mais elevados de sólidos suspensos totais, nitrogênio orgânico e fósforo total, o 
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baixo desenvolvimento do fitoplâncton foi relacionado às baixas temperaturas e à maior 

limitação por luz (e não nutrientes); as classes e grupos mais representativos foram 

principalmente Bacillariophyceae (diatomáceas penadas - DIP), com alguma contribuição 

de Chlorophyceae, principalmente as formas cocóides verdes e outras unicelulares - CVU;  

- a primavera foi, em média, a estação mais chuvosa, de temperaturas amenas a 

quentes e que experimentou algum incremento no desenvolvimento em direção ao verão, 

principalmente pelas densidades médias superiores ao inverno de Bacillariophyceae 

(formas penadas e formas cêntricas - DIC em direção a dezembro) e de Chlorophyceae 

(coloniais/cenobiais verdes e outras coloniais - CVC e flagelados autotróficos unicelulares 

– FAU também em direção à dezembro), sendo o grupo morfo-funcional das algas cocóides 

verdes e outras unicelulares um grupo representativo; 

- o verão foi a estação quente, menos chuvosa e com águas mais transparentes que 

correspondeu às maiores concentrações de clorofila-a e à densidade mais elevada do 

fitoplâncton; desde que algumas classes e formas de vida foram expressivas também na 

primavera, as classes e grupos morfo-funcionais mais representativas e signficativamente 

mais numerosas no verão foram Cyanophyceae em geral, e as cianobactérias filamentosas – 

CYF em particular, as diatomáceas cêntricas - DIC, os flagelados autotróficos unicelulares - 

FAU e as algas coloniais/cenobiais verdes e outras coloniais - CVC;   

- o outono foi a estação de temperaturas amenas a frias, menos chuvosa em relação à 

primavera mas igualmente com águas elevadas e diferentemente com maiores valores de 

transparência (disco de Secchi) e condutividade elétrica, esta variável provavelmente foi 

associada ao declínio da comunidade fitoplanctônica de verão e ao remanso provocado por 

ventos contrários ao fluxo dos rios tributários; com isso os oportunistas representados pelos 

flagelados mixotróficos unicelulares – FMU, principalmente das classes Cryptophyceae, 

Euglenophyceae, Dinophyceae e Chrysophyceae e Dinophyceae foram mais expressivos e 

relacionados ao marcado declínio de Bacillariophyceae, principalmente das formas 

cêntricas;  

- houve aumento significativo nas concentrações de nitrato e fósforo total ao longo 

dos anos, entre as duas séries supra-anuais consideradas (S1-S2) e em direção ao final da 

série, confirmando que os efeitos da eutrofização continuam aumentando sobre o lago 
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Guaíba e remetem à necessidade de muitos investimentos na sua melhoria, inclusive 

processos avançados de tratamento de efluentes que visem à remoção efetiva de nutrientes; 

- a diminuição signicativa e gradativa da profundidade correspondeu à 

caracterização da localização do ponto estudado em zona de acumulação do Lago Guaíba e 

houve aumento significativo da transparência da água em direção aos anos finais da série; 

- a variação interanual das chuvas acumuladas foi significativamente e 

negativamente correlacionada aos teores acumulados de clorofila-a; 

- o aumento significativo de cianobactérias filamentosas e flagelados mixotróficos 

(Cryptophyceae) foi concomitante à redução de diatomáceas penadas ao longo da série, 

corroborando os efeitos continuados da eutrofização sobre o Lago Guaíba, desde que o 

aumento do fósforo total favorece o desenvolvimento de cianobactérias e de formas 

oportunistas (alguns fitoflagelados, principalmente mixotróficos) e a redução de chuvas 

associada, compromete o aporte de diatomáceas penadas do sedimento e das margens do 

lago e dos tributários para a coluna d’água; 

- a análise das densidades do fitoplâncton em grupos morfo-funcionais contribuiu 

para a compreensão das variações sazonais e principalmente interanuais do fitoplâncton no 

estudo de longa duração, percebeu-se marcada redução de formas penadas de 

Bacillariophyceae, relacionada às anomalias negativas de chuva, o aumento de 

cianobactérias relacionado ao aumento do tempo de detenção das águas, conseqüente 

aumento da transparência e aumento no aporte de cargas de fósforo total em períodos de 

estiagem, e aumento de fitoflagelados mixotróficos oportunistas relacionados à maior 

disponibilização de formas mineralizadas de nitrogênio (nitrato) e à maior condutividade 

elétrica das águas; 

Com relação ao estudo da variação temporal do fitoplâncton no ciclo anual de 

amostras mensais realizadas entre setembro/2007 a agosto/2008 no ponto considerado, foi 

possível afirmar que: 

- as classes taxonômicas mais representativas em número de táxons foram 

Chlorophyceae (26%); Bacillariophyceae (24%) e Euglenophyceae (19%) e as mais 

representativas da densidade (cél.mL-1) foram Cyanophyceae (32%); Chlorophyceae (27%) 

e Cryptophyceae (24%), corroborando a influência contínua da eutrofização sobre a 
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composição da comunidade fitoplanctônica tendo em vista a notória redução de 

diatomáceas em relação à série de longa duração. 

- as análises de componentes principais do ciclo anual revelaram a recorrência das 

associações entre variáveis ambientais na descrição dos principais processos envolvidos na 

variação temporal do fitoplânton que foram de natureza hidrológica, associada às variações 

de profundidade e nível da água e de natureza climatológica/meteorológica, associada às 

variações de temperatura e chuva;  

- o ciclo anual também revelou a importância da disponibilidade de nutrientes tais 

como o nitrato, mas principalmente o nitrogênio amoniacal e fósforo total em períodos 

menos chuvosos, na ocorrência e dominância de cianobactérias filamentosas, 

principalmente Planktothrix isothrix, mas também Planktothrix agardhii e 

Planktothricoides raciborskii. 
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V CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 Com relação às análises dos resultados deste trabalho são enumeradas algumas 

considerações finais: 

- a relação negativa entre transparência e desenvolvimento do fitoplâncton pôde ser 

relacionada à natureza fluvial do sistema, no qual o alto teor de sólidos supensos totais 

associado ao fluxo dos rios e à drenagem das bacias à montante supera o poder de 

atenuação da luz provocado pelo crescimento do fitoplâncton; 

- o agrupamento dos resultados das variáveis em unidades temporais mensais e 

estacionais reduziu a variância da totalidade dos dados, com isso foi possível verificar a 

significância da variação sazonal do fitoplâncton, condizente com o clima subtropical da 

região em estudo; 

- a divisão dos anos em duas séries supra-anuais de cinco anos (S1 e S2), delineadas 

para a hipótese da eutrofização, não sensibilizou a diferenciação significativa de clorofila-a 

e chuvas acumuladas entre S1 e S2, cujas variações foram significativamente e 

negativamente correlacionadas pelos ciclos anuais e reforçaram a possível influência do El 

Niño Oscilação Sul – ENOS nas variações internanuais do fitoplâncton; 

- a série 1996-1997 foi influenciada pelo final de período de La Niña (estiagem), 

quando ocorreram os maiores valores de densidade do fitoplâncton e de clorofila-a no verão 

de 1997 e que poderiam estar associados às florações de Microcystis aeruginosa, citadas 

por diferentes autores para o período nas imediações do Lago Guaíba; 

- os eventos de dominância de Asterionella formosa na primavera de 1997, sob a 

influência de intenso El Niño (aumento de chuvas no inverno e primavera) provavelmente 

foram associados ao carreamento de montante dessas algas; 

- a ocorrência expressiva de Planktothrix isothrix, principalmente nos três últimos 

(2003 a 2006) correspondeu aos valores acumulados anuais elevados de clorofila-a e baixos 

valores de chuva (aumento no tempo de detenção hidráulica, mas também ao aumento da 

transparência e da concentração de fósforo total e nitrato; 
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- pelo estudo do ciclo anual foi possível verificar que a diversidade de táxons em 

nível infragenéricos do fitoplâncton foi elevada (260 táxons) e remete à necessidade de 

maior investimento de tempo para estudos continuados e aprofundados junto aos 

especialistas para o seu melhor conhecimento e potencialidade como bioindicadores de 

processos limnológicos e da qualidade da água; três espécies foram pioneiramente citadas 

para o Estado do Rio Grande do Sul: Chroomonas nordstedtii Hansgirg, inclusive a forma 

minor, Cryptomonas anas Javornický (Cryptophyceae) e Mesostigma viride 

(Prasinophyceae ou “Mesostigmatophyceae”), esta última provavelmente inédita para o 

Brasil; 

- os resultados diferenciados de densidade no ciclo anual apontam a necessidade de 

estudos futuros para a comparação entre a dos resultados de densidade do fitoplâncton pelo 

método de Whipple, em câmara de contagem, e pelo método de Utermöhl em câmara de 

sedimentação, a fim de buscar comparabilidade em séries de longa duração com métodos 

diferenciados 

- a variação sazonal do fitoplâncton em um ciclo anual só foi bem caracterizada para 

o período do verão, quando a densidade do fitplâncton total chegou a 13.962 cél.mL-1 em 

janeiro de 2008, correspondendo às maiores temperaturas e ao desenvolvimento expressivo 

de Chlorophyceae, Bacillariophyceae (cêntricas), Cyanophyceae e Cryptophyceae; as 

cianobactérias foram associadas aos períodos de maior disponibilidade de nutrientes, 

principalmente nitrogênio amoniacal e fósforo total e à maior transparência, mas não 

necessariamente corresponderam ao padrão sazonal esperado, uma vez que o ciclo anual 

apresentou variações atípicas em suas variáveis, inclusive temperaturas e chuvas, quando 

comparadas à série de longa duração; 

- a análise do ciclo anual corroborou as influências da diminuição da profundidade e 

do aumento da transparência, do nitrato e do fósforo no desenvolvimento de cianobactérias 

filamentosas e de flagelados mixotróficos; 

- os padrões diferenciados nos ciclos hidrológicos e climáticos, combinados com o 

aumento da eutrofização tornam difícil a previsibilidade de eventos sobre a comunidade 

fitoplanctônica, principalmente o desenvolvimento de cianobactérias em escala de 

amostragem mensal. 
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 - a expressão da densidade do fitoplâncton em ind.mL-1 pode superestimar as formas 

unicelulares e nanoplanctônicas e subestimar as formas maiores e multicelulares; nesse 

sentido, a comparação entre densidade e abundância relativa de indivíduos e células no 

ciclo anual revelou que a dominância de Cryptophyceae foi aparente e que a ocorrência de 

Cyanophyceae foi subestimada na série de longa duração; 

 - a identificação de táxons em nível genérico ou supra-genérico na série de longa 

duração, superestimou os táxons pouco numerosos em detrimento de táxons mais 

numerosos;  
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VI PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

As limitações constatadas neste trabalho remetem à necessidade de apontamentos 

sobre perspectivas futuras de estudo sobre a comunidade fitoplanctônica no lago Guaíba: 

- o estudo da dinâmica horizontal ao longo do tempo deve ser buscado uma vez que 

o lago é caracterizado por fluxo bidimensional no qual atuam as descargas dos tributários e 

os ventos, estes imprescindíveis à compreensão da dinâmica espaço-temporal do 

fitoplâncton; 

- a diversidade taxonômica deverá ser aprofundada e relacionada à diversidade 

funcional devido à total carência desse tipo de estudo para o lago Guaíba; 

- a escolha de pontos significativos ao longo de todo o lago, inclusive em regiões 

pouco afetadas pela poluição e em enseadas onde ocorre estratificação térmica, deverá ser 

conduzida; 

- a contagem pelo método de Utermöhl, o cálculo do biovolume dos táxons deve ser 

priorizada em projetos de pesquisa a fim de estabelecer melhor as relações entre produção, 

biodiversidade taxonômica e ecológica (funcional) e condições ambientais, tornando 

possível o desenvolvimento de índice de qualidade da água com o uso de assembléias de 

espécies do fitoplâncton – índice Q; 

- algumas análises e tipos de amostragem devem ser incluídos: sílica e fósforo 

solúveis, direção e velocidade dos ventos, vazão e carga dos rios tributários e arroios, 

amostragem estratificada, quando oportuno, tendo em vista a natureza polimítica rasa do 

Lago Guaíba; 

- os processos de perda, principalmente por herbivoria e influência de filtradores 

seletivos, tais como o invasor Limnoperna fortunei, bem como a contribuição do 

picoplâncton, inclusive bacterioplâncton, devem ser explorados na compreensão da 

dinâmica espaço-temporal do fitoplâncton. 
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