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Sinopse: 

Estudou-se o efeito da entrada de água do rio Negro sobre o fitoplâncton de 

um lago de água preta, localizado na RDS do Tupé, Amazonas. Os seguintes 

descritores foram avaliados na comunidade fitoplanctônica: riqueza de 

espécies, densidade, diversidade, equitabilidade e composição de espécies.  
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Saga de um canoeiro 

 

Vai um canoeiro, nos braços do rio, 

Velho canoeiro, vai. Já vai canoeiro. 

 

Vai um canoeiro, no murmúrio do rio, 

No silêncio da mata, vai. Já vai canoeiro. 

 

Já vai canoeiro, nas curvas que o remo dá. Já vai canoeiro 

Já vai canoeiro, no remanso da travessia. Já vai canoeiro. 

 

Enfrenta o banzeiro nas ondas dos rios, 

E das correntezas vai o desafio. Já vai canoeiro. 

 

Da tua canoa, o teu pensamento: 

Apenas chegar, apenas partir. Já vai canoeiro. 

 

Teu corpo cansado de grandes viagens. 

Já vai canoeiro. 

 

Tuas mãos calejadas do remo a remar. 

Já vai canoeiro. 

 

Da tua canoa de tantas remadas. 

Já vai canoeiro. 

 

O porto distante, 

O teu descansar.... 

 

Eu sou, eu sou. 

Sou, sou, sou, sou canoeiro. Canoeiro, vai! 

 

 

Ronaldo Barbosa 
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Resumo 

 

A Hipótese do Distúrbio Intermediário tem sido aplicada para explicar a diversidade de 

espécies nos ecossistemas. Segundo esta hipótese, a diversidade é máxima após um ambiente 

passar por um distúrbio intermediário. A pesquisa atual teve como objetivo analisar o efeito 

da entrada de água do rio Negro sobre a estrutura da comunidade fitoplanctônica no lago 

Tupé. Duas hipóteses foram avaliadas: 1 - (H1) a estrutura da comunidade fitoplanctônica 

antes e após a entrada da água do rio Negro no lago Tupé é heterogênea; 2 - (H1) a entrada de 

água do rio Negro para o lago Tupé é um distúrbio intermediário para o fitoplâncton. As 

amostragens foram realizadas num lago de água preta, durante 60 dias consecutivos, sendo 30 

dias antes do lago receber água do rio e 30 dias sob influência do rio. O fitoplâncton foi 

analisado qualitativamente e quantitativamente para estimar os seguintes descritores: riqueza, 

densidade, diversidade, equitabilidade e composição de espécies. Diatomáceas e 

Zygnemaphyceae foram os grupos mais representativos para o lago, independente dele estar 

sob ou sem influência do rio. A estrutura da comunidade do fitoplâncton mudou após a 

entrada de água do rio no lago, uma vez que riqueza de espécies, densidade e equitabilidade 

mudaram, e esta mudança foi estatisticamente significativa após o evento. Já a diversidade de 

Shannon e a composição de espécies apenas variaram, não apresentando mudança 

estatisticamente significativa. A entrada de água do rio Negro no lago Tupé não pode ser 

considerada um distúrbio intermediário para o fitoplâncton, uma vez que a diversidade não 

apresentou um aumento estatisticamente significativo após o evento. 

 

Palavras chaves - Comunidade fitoplanctônica; Hipótese do Distúrbio Intermediário; 

Diversidade;  
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Abstract 

 

The Intermediate Disturbance Hypothesis has been applied to explain the diversity of species 

in ecosystems. According to this hypothesis, diversity is maximal after an environment 

undergo an intermediate disturbance. The present research had as its goal to analyze the effect 

of the inflow of water from Negro River on the structure of the phytoplankton community the 

Lake Tupé. Two hypotheses were evaluated: 1 - (H1) the structure of the phytoplankton 

community before and after the inflow of water from the Negro River into Lake Tupé is 

heterogeneous; 2 - (H1) the inflow of water from the Negro River into Lake Tupé is an 

intermediate disturbance to phytoplankton. Sampling was carried out in a lake of black water 

for 60 consecutive days, 30 days before the lake receiving water from the river and 30 days 

with river influence. Phytoplankton was analyzed qualitatively and quantitatively, to estimate 

the following descriptors: species richness, density, diversity, equitability and composition. 

Diatoms and Zygnemaphyceae were the most representative groups in the lake, regardless of 

whether it was under or without river influence. The phytoplankton community structure 

changed after the river's inflow of water into the lake, since species richness, density and 

equitability changed, and this change was statistically significant after the event. On the other 

hand, Shannon diversity and species composition varied only, with no statistically significant 

change. The inflow of water from Negro River into the Tupé Lake cannot be considered an 

intermediate disturbance for phytoplankton, since the diversity did not show a statistically 

significant increase after the event. 

 

Keywords: Phytoplankton community; Intermediate Disturbance Hypothesis; Diversity. 
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Apresentação  

Neste estudo foi analisado o efeito da entrada de água do rio Negro sobre a estrutura 

da comunidade do fitoplâncton do lago Tupé. A comunidade foi analisada através dos 

descritores de riqueza, densidade, composição de espécies, diversidade e equitabilidade, para 

verificar se a entrada de água do rio para o lago poderia mudar a estrutura da comunidade do 

fitoplâncton do lago.  

Possíveis aumentos na diversidade de organismos da comunidade podem ser 

explicados através da aplicação da Hipótese do Distúrbio Intermediário (HDI). Essa hipótese 

pode ser usada para comunidades onde se verifica diversidade máxima após um distúrbio, 

caracterizando-o como distúrbio intermediário (Connell, 1978). Nesta pesquisa, a diversidade 

dos organismos fitoplanctônicos, antes e depois da entrada de água do rio Negro, foi testada a 

fim de constatar se pode ou não ser aplicada para explicar as possíveis mudanças ocorridas 

nesta comunidade de organismos. 

Foi verificado também se os outros descritores utilizados neste estudo foram 

homogêneos antes e depois do evento da entrada de água do rio para o lago.  

O trabalho seguiu as normas de formatação dos Programas de Pós-Graduação do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (PPG-INPA) e do periódico ao qual foi 

submetido, conforme exigido nas normas para apresentação de trabalhos de conclusão do 

INPA.  

 A pesquisa é apresentada na forma de artigo científico que foi submetido para 

publicação no periódico Neotropical Biology and Conservation e teve os seguintes objetivos: 

 

Objetivo geral   

Analisar o efeito da entrada de água do rio Negro sobre a estrutura da comunidade 

fitoplanctônica no lago Tupé. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar a riqueza e composição de espécies da comunidade fitoplanctônica do lago 

Tupé nos períodos estudados; 

  Estimar a densidade de espécies do fitoplâncton nos períodos do estudo; 

 Calcular o índice de diversidade e equitabilidade da comunidade fitoplanctônica do 

lago nos períodos estudados; 
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 Determinar se há mudança na riqueza, densidade, composição, índice de diversidade e 

equitabilidade das microalgas planctônicas, após a entrada de água do rio Negro no lago; 

 Verificar se a Hipótese do Distúrbio Intermediário explica a diversidade dos 

organismos fitoplanctônicos após a entrada de água do rio Negro no lago Tupé.  
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Nascimento, J.P.; Santos-Silva, E.N. Efeito da 

entrada de água do rio sobre o fitoplâncton de 

um lago de água preta. Manuscrito formatado 

para Neotropical Biology and Conservation. 
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Resumo  

A Hipótese do Distúrbio Intermediário tem sido aplicada para explicar a diversidade de 

espécies nos ecossistemas. Segundo esta hipótese, a diversidade é máxima após um ambiente 

passar por um distúrbio intermediário. A pesquisa atual teve como objetivo analisar o efeito 

da entrada de água do rio Negro sobre a estrutura da comunidade fitoplanctônica no lago 

Tupé. Duas hipóteses foram avaliadas: 1 - (H1) a estrutura da comunidade fitoplanctônica 

antes e após a entrada da água do rio Negro no lago Tupé é heterogênea; 2 - (H1) a entrada de 

água do rio Negro para o lago Tupé é um distúrbio intermediário para o fitoplâncton. As 

amostragens foram realizadas num lago de água preta, durante 60 dias consecutivos, sendo 30 

dias antes do lago receber água do rio e 30 dias sob influência do rio. O fitoplâncton foi 

analisado qualitativamente e quantitativamente, para estimar os seguintes descritores: riqueza, 

densidade, diversidade, equitabilidade e composição de espécies. Diatomáceas e 

Zygnemaphyceae foram os grupos mais representativos para o lago, independente dele estar 

sob ou sem influência do rio. A estrutura da comunidade do fitoplâncton mudou após a 

entrada de água do rio no lago, uma vez que riqueza de espécies, densidade e equitabilidade 

mudaram, e esta mudança foi estatisticamente significativa após o evento. Já a diversidade de 

Shannon e a composição de espécies apenas variaram, não apresentando mudança 

estatisticamente significativa. A entrada de água do rio Negro no lago Tupé não pode ser 

considerada um distúrbio intermediário para o fitoplâncton, uma vez que a diversidade não 

apresentou um aumento estatisticamente significativo após o evento. 

 

Palavras chaves - Hipótese do Distúrbio Intermediário; Diversidade; Comunidade 

fitoplanctônica. 
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Abstract 

The Intermediate Disturbance Hypothesis has been applied to explain the diversity of species 

in ecosystems. According to this hypothesis, diversity is maximal after an environment 

undergo an intermediate disturbance. The present research had as its goal to analyze the effect 

of the inflow of water from Negro River on the structure of the phytoplankton community the 

Lake Tupé. Two hypotheses were evaluated: 1 - (H1) the structure of the phytoplankton 

community before and after the inflow of water from the Negro River into Lake Tupé is 

heterogeneous; 2 - (H1) the inflow of water from the Negro River into Lake Tupé is an 

intermediate disturbance to phytoplankton. Sampling was carried out in a lake of black water 

for 60 consecutive days, 30 days before the lake receiving water from the river and 30 days 

with river influence. Phytoplankton was analyzed qualitatively and quantitatively, to estimate 

the following descriptors: species richness, density, diversity, equitability and composition. 

Diatoms and Zygnemaphyceae were the most representative groups in the lake, regardless of 

whether it was under or without river influence. The phytoplankton community structure 

changed after the river's inflow of water into the lake, since species richness, density and 

equitability changed, and this change was statistically significant after the event. On the other 

hand, Shannon diversity and species composition varied only, with no statistically significant 

change. The inflow of water from Negro River into the Tupé Lake cannot be considered an 

intermediate disturbance for phytoplankton, since the diversity did not show a statistically 

significant increase after the event. 

 

Keywords: Intermediate Disturbance Hypothesis; Diversity; Phytoplankton community. 
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Introdução  

 

A maioria dos sistemas de água doce está sujeita a flutuações nos níveis de água. Os 

lagos amazônicos ligados aos grandes rios são um exemplo disso. Esses ambientes podem 

apresentar-se constantemente conectados aos rios principais, ou em determinados casos, só no 

período de cheias. As variações do nível da água são o principal fator a influenciar as 

comunidades de organismos aquáticos, sendo também, as responsáveis por mudanças 

temporais nas características limnológicas desses ambientes (Junk et al., 1989; Junk e 

Wantzen, 2004).  

Dentre essas comunidades estão os organismos do fitoplâncton. E dessa forma também 

são afetados por essas modificações do ambiente. Variações nos nutrientes, temperatura da 

água, transparência, luz (Schmidt, 1973, 1976; Coesel e Wardenaar, 1990; Putz e Junk, 1997; 

Sommer et al., 1993) e as oscilações do nível da água determinam as respostas dessas 

comunidades através dos descritores riqueza de espécies, densidade, composição e 

diversidade do fitoplâncton (Descy, 1993; Huszar e Reynolds, 1997; Casali et al., 2011; 

Fornarelli et al., 2013). 

A comunidade fitoplanctônica do lago Tupé, um lago de água preta da Amazônia, tem 

sido objeto de estudo há alguns anos. Diversos autores fizeram amostragens semanais ou 

mensais, em um ou mais períodos do regime fluvial, para verificar riqueza, composição de 

espécies, biomassa e outros descritores da estrutura da comunidade do fitoplâncton (Melo et 

al., 2005a, 2005b; Souza, 2012; Leão, 2012; Pereira et al., 2012, 2017; Mendes, 2017). 

Entretanto, nenhum deles amostrou de forma a detectar como a estrutura da comunidade 

responde ao evento da entrada de água do rio Negro no lago Tupé.  

Sabe-se que o lago tem suas características abióticas modificadas com a ocorrência 

desse evento.  Temperatura da água, oxigênio dissolvido e saturado, assim como transparência 

e nutrientes são diferentes antes e após a ocorrência do evento (Darwich et al., 2005; Aprile et 

al., 2011; Leão, 2012).  

Uma hipótese para explicar possíveis modificações na diversidade de organismos da 

comunidade do fitoplâncton é a Hipótese do distúrbio intermediário (HDI) (Connell, 1978). 

Este autor afirmou que os ambientes sofrem constantes distúrbios e a composição de espécies 

raramente atinge um estado de equilíbrio. Altos distúrbios favorecem as espécies resilientes, 

uma vez que elas podem colonizar rapidamente o ambiente, já os baixos distúrbios favorecem 

as espécies competidoras. Somente os distúrbios intermediários, em escala de frequência e 
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intensidade, promovem diversidade máxima, já que tanto as espécies colonizadoras como as 

competidoras conseguem habitar o ecossistema.  

Aqui adota-se o conceito de distúrbio de Osman (2008) onde, “distúrbios são 

quaisquer eventos ou processos que produzam mortalidade”. E a HDI pode ser usada para 

explicar comunidades que tenham diversidade máxima após a ocorrência de um distúrbio, 

caracterizando-o como distúrbio intermediário (Connell, 1978).  

Essa hipótese foi proposta para tentar elucidar a alta diversidade encontrada em 

florestas tropicais e recifes de corais, mas ela não tem sido aplicada somente a esses 

ecossistemas. A literatura apresenta vários trabalhos que têm aplicado a HDI para explicar a 

diversidade da comunidade fitoplanctônica (Descy, 1993; Trifonova, 1993; Flöder e Sommer, 

1999; Weithoff et al., 2001; Li et al., 2012). Dessa forma, o evento da entrada de água do rio 

Negro para o lago foi analisado buscando-se responder à pergunta se ele pode ser considerado 

um distúrbio intermediário para o fitoplâncton, ou seja, se após o evento a diversidade da 

comunidade aumentaria. Além disso, outros descritores da estrutura da comunidade também 

foram testados para verificar se eram ou não homogêneos antes e após a entrada de água do 

rio para lago. 

Fitoplâncton, herbáceas aquáticas, árvores das florestas inundáveis e algas perifíticas 

são os principais produtores primários dos ambientes aquáticos da região amazônica, juntos, 

esses organismos constituem a base de energia para produção de peixes (Benedito-Cecilio et 

al., 2000). Estudos ainda relatam que o fitoplâncton é uma das principais fontes de energia 

para as espécies de peixes comerciais da Amazônia (Araújo-Lima et al., 1986; Forsberg et al., 

1993; Benedito- Cecilio et al., 2000; Oliveira et al., 2006). Além disso, constitui a base da 

cadeia alimentar aquática e mudanças que ocorram na estrutura da comunidade 

fitoplanctônica podem influenciar nos demais níveis da teia trófica. Por isso é importante 

conhecer a dinâmica do fitoplâncton nos ecossistemas aquáticos da Amazônia. 

Com a finalidade de contribuir para o conhecimento a respeito da dinâmica do 

fitoplâncton em lagos de águas pretas amazônicos, este trabalho teve como objetivo analisar o 

efeito da entrada de água do rio Negro sobre a estrutura da comunidade fitoplanctônica no 

lago Tupé. E sabendo que os períodos do regime fluvial conferem diferentes características ao 

lago Tupé (Darwich et al., 2005; Leão, 2012), que as modificações ocorridas em cada período 

podem interferir na riqueza, densidade, composição, diversidade e equitabilidade da biota 

local, foram avaliadas as seguintes hipóteses de estudo, 1 - (H1): a estrutura da comunidade 

fitoplanctônica antes e após a entrada da água do rio Negro no lago Tupé é heterogênea; 2 - 
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(H1): a entrada de água do rio Negro para o lago Tupé é um distúrbio intermediário para o 

fitoplâncton.  

 

Material e métodos 

 

Área de estudo  

 

O Tupé (03º02’35,4”S; 60º15’17,5”W) é um lago que se localiza na margem esquerda 

do rio Negro, a uma distância de 25 km do centro de Manaus e faz parte da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável do Tupé (RDS Tupé).  Os dois corpos de água são conectados 

por um canal, com aproximadamente 20 m de largura e 150 m de comprimento, que permite o 

fluxo de água entre eles. Quando o nível da água do rio Negro, no Porto de Manaus, está 

abaixo da cota 19 m acima do nível do mar (a. n. m.) não há entrada de água do rio para o 

lago Tupé, ou seja, não há nenhuma influência do rio sobre o lago. Quando a cota do rio 

Negro ultrapassa os 19 m a.n.m, o lago começa a receber água do rio (Aprile e Darwich, 

2005; Darwich et al., 2005). 

O lago Tupé apresenta características (químicas, físicas e biológicas) diretamente 

associadas à variação do nível de água do rio Negro. Esses ecossistemas são classificados 

como corpos de águas pretas e a coloração de suas águas é marrom avermelhada devido à 

grande quantidade de ácidos húmicos. Tais ecossistemas apresentam pH ácido e baixa 

condutividade (Tabela 1) (Darwich et al., 2005; Sioli, 1956 in Ríos-Villamizar et al., 2014).  

Para a realização desse estudo, as coletas ocorreram num ponto (31'48.46"S; 

60'15'50.62" W) no lago Tupé conforme ilustrado na figura 1. 

 

Amostragem e análises 

 

As amostragens iniciaram quando a cota do rio Negro, no Porto de Manaus, estava em 

17,78 m a.n.m. e foram encerradas quando estava na cota de 23,51 m a.n.m. Foram realizadas 

coletas a cada dois dias, no período da tarde (entre 15 e 16 horas), durante 60 dias 

consecutivos, totalizando 30 coletas (Figura 2). As algas foram coletadas com um tubo de 

PVC de 3 m de comprimento e 5 cm de diâmetro com uma válvula acoplada em sua 

extremidade para reter a água. O tubo foi inserido verticalmente na coluna de água para 

amostrar toda a zona eufótica. A extensão da zona eufótica foi determinada a partir dos 
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valores de transparência medida no local de coleta com disco de Secci (Tabelas 1 e 2). A 

medida obtida foi multiplicada pelo fator 3 (Cole, 1975).   

As cotas do rio Negro foram acompanhadas através do site 

www.portodemanaus.com.br e os dados de precipitação pluviométrica diária e horas de 

insolação, através da Estação Meteorológica de Manaus, do 1º Distrito de Meteorologia 

(DISME), no site do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) (www.inmet.gov.br).  

Em cada dia da coleta uma amostra de água foi retirada do lago, depositada num balde 

e, após homogeneização, foram retirados 100 mL para estudo qualitativo e 350 mL para o 

quantitativo das algas.  

Para as análises qualitativas, o material foi fixado com solução transeau (Bicudo e 

Menezes, 2006) e os organismos foram identificados em microscópio ótico (Leica DM 1000), 

seguindo bibliografias específicas como: Bicudo e Menezes (2006); Förster (1969; 1974); 

Uherkovich e Rai (1979); Uherkovich e Franken (1980); Martins (1980, 1982); Metzeltin e 

Lange-Bertalot (1998); Krammer e Lange-Bertalot (1991). 

Já para as análises quantitativas, as amostras foram fixadas com lugol acético a 1% 

(Bicudo e Menezes, 2006), foram protegidas da luz até o momento das análises e, as algas 

foram quantificadas em microscópio invertido (Leica DMIL), obedecendo ao método de 

Utermöhl (1958).  

Os organismos foram contados em campos aleatórios. As coordenadas dos campos 

foram geradas por computador e depois localizadas na platina do microscópio. Para cada 

amostra, os indivíduos foram contados até alcançar o número 100 da espécie mais frequente, 

com o erro inferior a 20% (Lund et al., 1958). Quando não foi possível utilizar esse critério 

(amostras com algas em número reduzido), foram contabilizados indivíduos em tantos 

campos aleatórios quantos necessários para que se estabilizasse o número de espécies 

adicionadas por campo (método da área mínima), a fim de garantir uma representatividade 

qualitativa mínima das espécies. A partir dessas análises foi determinada a densidade do 

fitoplâncton (Utermöhl, 1958). 

A diversidade biológica depende de duas medidas diferentes: I - riqueza de espécies 

(número de espécies) e II- equitabilidade (descreve a variabilidade das abundâncias das 

espécies) (Magurran, 2013). Neste trabalho, foram avaliados riqueza de espécies, índice de 

Shannon (1948) (H’) e do índice de equitabilidade de Pielou (1966) (J), para estimar de forma 

abrangente as características do fitoplâncton.  

O índice de Shannon associa riqueza e equitabilidade numa única medida e foi 

considerado o principal descritor para estudo da diversidade. Os seus resultados foram 
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classificados de acordo com Margalef (1978) em alta diversidade (H’ ≥ 2,5 nats), baixa 

diversidade (2,5 > H’ >1 nats) e diversidade muito baixa (H’≤ 1,0 nats). 

  

Análises estatísticas  

 

Para realizar as análises estatísticas de riqueza de espécies, densidade, diversidade 

(H’) e equitabilidade (J) foi, primeiramente, verificada a normalidade dos dados (Shapiro e 

Wilk, 1965) e a homocedasticidade (Levene, 1960). Para os descritores que atenderam as 

premissas acima (riqueza de espécies e J) foi aplicado o “Test t” e para os que não atenderam 

(densidade e H’) a alternativa não paramétrica, Wilcoxon-Mann-Whitney foi aplicada. Ambos 

os testes visaram verificar se houve diferença nos descritores após a entrada de água do rio 

Negro no lago. O nível de significância adotado para as duas análises foi de α < 0,05.  

Além disso, foi analisada a composição do fitoplâncton com o método da média não 

ponderada de agrupamento aos pares (Unweighted Pair-Group Mean Average - UPGMA), 

que foi realizada com os dados da matriz do índice de dissimilaridade de Bray-curtis (com 

dados de densidade das espécies) (Legendre e Legendre, 1998). 

As análises estatísticas e os gráficos, foram feitos nos programas estatísticos Past, 

versão 2.17 (Hammer et al., 2001) e R Core Team, versão 3.4.1 (2017).  

 

Resultados 

 

Riqueza de espécies, densidade e composição 

 

Foram contabilizados 69 táxons, distribuídos em 11 classes (Tabela 3). 

Zygnemaphyceae apresentou maior número de táxons (23, 33%), com destaque para a família 

Desmidiaceae, gênero Staurastrum (8 táxons, 11,6%), seguida por Bacillariophyceae (14 

táxons, 20%) e Chlorophyceae (13 táxons, 19%). Foi observada uma diminuição 

estatisticamente significativa da riqueza de espécies com a entrada de água do rio Negro no 

lago Tupé (CERN) (Shapiro-Wilk: p=0.08; Levene test: p= 0.08; Teste t: p=0.001).   

Com relação aos períodos de amostragem, tanto antes da entrada de água do rio Negro 

no lago Tupé (AERN) quanto após, os grupos que apresentaram o maior número de táxons 

foram, respectivamente, Zygnemaphyceae (20 táxons, 34% - AERN; 16 táxons, 31% - 

CERN), Bacillariophyceae (12 táxons, 21% - AERN; 09 táxons, 17% - CERN) e 

Chlorophyceae (08 táxons, 14% - AERN; 11 táxons, 21% CERN) (Figura 3). 
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Já para densidade os valores, por classe, oscilaram entre 79 e 11.260 ind.mL-1 AERN. 

E CERN entre 1 e 2.855 ind.mL-1 (Tabela 4). No primeiro período de amostragem, 

Coscinodiscophyceae apresentou maior número de indivíduos 11.260 ind.mL-1, sendo 

Urosolenia cf. eriensis (H.L.SMITH) ROUND & CRAWFORD, 1990 (6.850 ind.mL-1) a espécie 

que apresentou a maior densidade. A segunda classe que se destacou nesse período foi 

Zygnemaphyceae (7.506 ind.mL-1), com maior relevância para Mougeotia sp.1 (3.885 ind.mL-

1). Já no outro período de coleta, CERN, ocorreu o inverso, Zygnemaphyceae (2.855 ind.mL-

1) foi a classe com a maior densidade, seguida por Coscinodiscophyceae (1.895 ind.mL-1). 

Assim como na riqueza específica total, foi detectada uma diminuição estatisticamente 

significativa da densidade total após a entrada de água do rio Negro no lago (Shapiro-Wilk:  

p=0.009; Levene test: p=0.57; Wilcoxon-Mann-Whitney: p=6.55e-06).  

A análise de agrupamentos, com base na densidade dos organismos, permitiu a 

identificação de três grupos (44% de dissimilaridade), revelando uma variabilidade na 

comunidade fitoplanctônica (Figura 4). O agrupamento I (da 1ª a 9ª amostragem) reuniu as 

espécies que apresentaram as maiores densidades (Urosolenia cf. longiseta, Urosolenia cf. 

eriensis, Dinobryon sp.1, Eunotia sp.1, Mougeotia sp.1, entre outros). No agrupamento II (da 

10ª a 19ª amostragem) a maioria das espécies se manteve (85,7%) e com alta densidade, 

porém foram detectados cinco novos táxons (14,3%), Asterionella sp.1, Cosmarium 

pseudoconatum, Frustulia sp.1, Synura sp.1 e Trachelomonas sp.1. E o último, III (20ª a 30ª 

amostragem) é composto também por espécies que se mantiveram em I e II (71,8%), por 

espécies presentes somente no grupo II (5,2%) e por 08 novas detecções (23%). Entre as 

novas detecções em III estão, Ankistrodesmus sp.1, Mallomonas sp.1, Phacus sp.1, entre 

outras. Além disso, o agrupamento III apresentou as menores densidades.  

 

Diversidade  

 

A diversidade de espécies baseada em Shannon teve mínimo de 1,6 nats (14º dia de 

amostragem) e máximo 2,5 nats (6º dia de amostragem), ambos registrados antes da entrada 

do rio Negro no lago. Todos os valores foram classificados em baixa diversidade (Figura 5A). 

Não houve diferença estatisticamente significativa na diversidade entre os períodos de estudo 

(Shapiro-Wilk: p=0.03; Levene test: p=0.001; Wilcoxon-Mann-Whitney: p=0.74), ou seja, a 

diversidade se manteve, não aumentou após a ocorrência do evento da entrada de água do rio 

Negro no lago do Tupé.  
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Equitabilidade 

  

 A equitabilidade apresentou valor mínimo de 0,5 (13º, 14º e 15º dias de amostragem) 

AERN e máximo 0,8 (29º dia de amostragem) CERN (Figura 5B). A equitabilidade aumentou 

significativamente depois que o lago Tupé recebeu água do rio Negro (Shapiro-Wilk:  p=0.05; 

Levene test: p= 0.88; Teste t: p=0.009).  

 

Discussão 

 

A estrutura da comunidade do fitoplâncton mudou após o evento da entrada de água 

do rio Negro no lago do Tupé, já que riqueza de espécies, densidade e equitabilidade 

mudaram estatisticamente após o evento. Já a diversidade de Shannon e a composição de 

espécies apenas variaram, não apresentando mudança estatisticamente significativa. Dessa 

forma, como a diversidade não aumentou após o evento, a entrada de água do rio para lago 

não pode ser considerada um distúrbio intermediário para o fitoplâncton (Connell, 1978).  

 

Riqueza de espécies, densidade e composição 

 

Os valores elevados para riqueza e densidade de organismos de Zygnemaphyceae, 

provavelmente estão relacionados com a alta temperatura, pH ácido e baixa condutividade que 

o lago apresenta. A família Desmidiaceae, grupo com maior número de gêneros encontrados 

na classe Zygnemaphyceae, em geral, é encontrada em ambientes oligotróficos a 

mesotróficos, com pH ácido, baixa condutividade, e quando a temperatura da água varia entre 

25 e 30° o ambiente proporciona condições ótimas de crescimento para essa família (Coesel, 

1982; Putz e Junk, 1997; Coesel e Wardenaar, 1990; Wehr e Sheath, 2003; Felisberto e 

Rodrigues, 2005). Outras pesquisas no lago do Tupé também relataram grande 

representatividade para Desmidiaceae (Melo et al., 2005a; Souza, 2012).  

Assim como na atual pesquisa, Huszar (1996) estudou um lago amazônico raso e 

detectou uma diminuição da riqueza de espécies de Zygnemaphyceae no período de águas 

altas, esse resultado foi atribuído a maior influência do rio sobre o lago. O oposto foi 

detectado no período de águas baixas, maior riqueza para essa classe.  



13 
 

Outro grupo de destaque no presente trabalho foi o das diatomáceas (classes 

Bacillariophyceae, Coscinodiscophyceae e Fragilariophyceae). As diatomáceas 

corresponderam a mais da metade (53,4%) de todos os organismos contabilizados. Essa 

grande expressividade pode ter sido favorecida pela acidez e oligotrofia que a água do Tupé 

possui (Putz e Junk 1997; Darwich et al., 2005; Mendes, 2017). 

Os organismos de Bacillariophyceae, em especial dos gêneros Eunotia e Pinnularia, 

destacaram-se na riqueza de espécies. Os gêneros têm sido bem representados nos rios e lagos 

amazônicos de água preta. A presença desses organismos está relacionada com a condição 

ácida que esse tipo de água apresenta (Metzeltin e Lange-Bertalot, 1998; Díaz-Castro et al., 

2003; Raupp et al., 2009; Melo et al., 2005b; Pereira et al., 2012, 2017).  

Em outro estudo efetuado no lago do Tupé por Leão (2012), alguns resultados diferem 

dos relatados na pesquisa atual. No referido trabalho, o grupo que apresentou o maior número 

de táxons e densidade de organismos foi Crysophyceae. Essa diferença pode ser em 

decorrência dos diferentes métodos de amostragens utilizados, visto que o autor utilizou 

métodos que coletam os organismos superficialmente na coluna de água, rede de filtração 

com 20 micrômetros e coleta com frasco na subsuperfície da água, o que pode ter 

subestimado alguns grupos de organismos (Round, 1983). As algas podem estar distribuídas 

em estratos verticais da coluna de água, ajustando suas posições de acordo com a intensidade 

de luz (Margalef, 1978; Putz e Junk, 1997; Esteves, 1998; Huszar e Giani, 2004). Tendo isto 

em vista, é necessário utilizar uma metodologia de coleta que leve em conta as características 

desses organismos, isso foi realizado no estudo atual.  

Em outra pesquisa realizada no mesmo lago, na qual as coletas também foram 

realizadas com o cilindro de PVC, Mendes (2017) constatou que 2/3 da biomassa do 

fitoplâncton corresponde a organismos menores que 20 micrômetros. O resultado corrobora a 

afirmação de que coletas com rede de filtração e frascos subestimam a comunidade 

fitoplanctônica em ambientes de água preta.  

Apesar de Crysophyceae não ter sido o grupo mais representativo no presente 

trabalho, não se pode deixar de notar sua importância para o ambiente de estudo. O grupo 

apresentou o terceiro maior valor de densidade total (9,4%), sendo precedido apenas por 

diatomáceas (53,3%) e Zygnemaphyceae (34,7%). Alguns gêneros (Mallomonas e Synura) de 

Crysophyceae, encontrados neste trabalho, têm representantes que são comuns em águas 

ácidas (Siver, 1989; Něucová, 2010). Ambos os gêneros também foram relatados para o lago 

do Tupé por Melo et al. (2005b) e Leão (2012).  
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Em relação à maior riqueza de espécies e densidade do fitoplâncton quando o lago do 

Tupé não estava sob a influência do rio Negro, sugere-se que a maior concentração de 

nutrientes neste período favoreça o desenvolvimento do fitoplâncton. Estudos anteriores 

propõem a mesma explicação para os ambientes aquáticos que se encontravam no período de 

seca, inclusive para o lago do Tupé (Schmidt, 1976; Putz e Junk, 1997; Leão, 2012; Kuimei et 

al., 2016).  

Alguns desses mesmos autores ainda relataram que a luz pode ser um fator limitante 

para o crescimento do fitoplâncton, porém no atual trabalho optou-se por não discutir essa 

variável, uma vez que não houve mudança na extensão da zona eufótica durante os períodos 

de estudo, nem no número de horas de insolação para a região (Schmidt, 1976; Putz e Junk, 

1997; Leão, 2012). Outro parâmetro não discutido aqui foi a pluviosidade, visto que Leão 

(2012) já constatou que ela não influencia no desenvolvimento do fitoplâncton do lago, além 

disso, os valores apresentados durante os períodos do estudo atual não apresentaram diferença 

significativa.  

 

Diversidade  

 

As flutuações do nível da água, que ocorrem nos ecossistemas lênticos, trazem 

mudanças para comunidade fitoplanctônica, dessa forma, podem ser consideradas um fator de 

perturbação (Huszar e Reynolds, 1997; Liu et al., 2015; Santana et al., 2017). A diversidade 

atinge níveis máximos quando os ambientes sofrem distúrbios intermediários (Connell, 1978).  

Embora a riqueza de espécies e densidade tenham diminuído com a influência do rio 

Negro no lago do Tupé, composição e diversidade (H’) tiveram apenas uma variação. E 

apesar de muitos trabalhos afirmarem que a diversidade é influenciada e muda, seja 

aumentando ou diminuindo, com as variações do nível da água (Huszar e Reynolds, 1997; 

Granado et al., 2009; Fornarelli et al., 2013), no trabalho atual não houve diferença 

estatisticamente significativa nesse descritor entre os períodos de estudo, a diversidade se 

manteve sempre baixa. A diversidade (H’) permaneceu sempre baixa, porque houve 

dominância na densidade de poucas espécies, ou seja, poucas espécies detiveram a maior 

parte do número de organismos tanto antes quanto após o evento da entrada de água do rio no 

lago (Odum, 2001; Flos, 2005).  

Além disso, a equitabilidade aumentou após o lago receber água do rio Negro, ou seja, 

houve uma melhor distribuição nas abundâncias das espécies, porém isso não foi suficiente 

para promover um aumento da diversidade que pudesse ser detectado por um teste estatístico.  
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Assim, não se pode afirmar que o evento da entrada de água do rio Negro no lago do 

Tupé é um distúrbio intermediário para a comunidade fitoplanctônica, uma vez que a de 

diversidade (H’) não aumentou estatisticamente após o evento.  

Resultado semelhante ao da pesquisa atual para a manutenção da diversidade ao longo 

do ciclo sazonal foi encontrado por Garciá de Emiliani (1993) no lago El Tigre, na planície de 

inundação do rio Paraná. Porém, ao contrário do estudo atual, a autora registrou altos valores 

de diversidade para todos os períodos de estudo. Ela atribuiu a manutenção da alta diversidade 

à alta variabilidade do volume e nutrientes do lago.  

Em outro trabalho, realizado em vários lagos da planície de inundação do baixo rio 

Amazonas, também não foi possível verificar diferença na diversidade entre os períodos de 

estudo (águas baixas e águas altas), porém houve mudança na composição e nas classes 

dominantes em cada período, onde Chlorophyceae dominou no período de águas altas e 

Cyanophyceae dominou o outro período (Casali et al., 2011). Os autores não esclareceram o 

motivo da diversidade ter se mantido ao longo do estudo.  

Apesar da diversidade (H’) não ter mudado na pesquisa atual, outros estudos 

constataram que este descritor é influenciado pelo aporte de água.  Em trabalho similar ao 

atual, Granado et al. (2009), estudaram os efeitos da variação do nível da água sobre a 

estrutura da comunidade fitoplanctônica de uma lagoa marginal ao rio Paranapanema – São 

Paulo. Eles mostraram que a riqueza de espécies e diversidade diminuíram com a enchente na 

lagoa. Em outro estudo, Fornarelli et al. (2013), também detectaram menor diversidade (H’) 

em um reservatório artificial localizado próximo a Sydney, na Austrália, depois dele ter 

passado por um aumento no recebimento de água oriunda de um lago.  

Por outro lado, Huszar e Reynolds (1997) em um estudo realizado num lago de 

inundação da Amazônia brasileira, Lago Batata – Pará, relataram que a lenta entrada de água 

do rio Trombetas no lago promoveu maior diversidade ao fitoplâncton (clorofíceas, 

diatomáceas e desmídias - pequenas e maiores) quando comparado aos outros períodos do 

regime fluvial (seca, cheia e vazante). Assim como foi relatado por Loverde-Oliveira e Huszar 

(2007), que também detectaram maior diversidade na enchente do lago Sá Mariana, situado na 

margem do rio Cuiabá, região do Pantanal Mato-Grossense.  

Já Paidere et al. (2007), ao estudarem lagos de inundação na Letônia, no Leste 

Europeu, afirmaram que a inundação sazonal não agiu como um distúrbio intermediário para 

o fitoplâncton por ser um evento periódico. Eles sugerem que só inundações esporádicas, 

como grandes tempestades locais, podem interromper o seguimento normal de um processo e 

atuarem como distúrbio intermediário para fitoplâncton, aumentando a diversidade. 
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A explicação proposta pelo último autor não seria adequada para a Amazônia, visto 

que outros trabalhos já apresentados aqui (Huszar e Reynolds, 1997; Loverde-Oliveira e 

Huszar, 2007; Granado et al., 2009; Fornarelli et al., 2013) mostraram que inundações 

periódicas podem sim influenciar a diversidade e até promoverem um aumento dela na fase de 

enchente. Dessa forma, reafirma-se que as variações do nível da água podem perturbar a 

diversidade (H’) do fitoplâncton, porém não foi possível detectar o distúrbio para a 

diversidade do lago do Tupé.  

 

Equitabilidade  

 

O aumento desse descritor com a entrada do rio Negro no lago do Tupé está 

relacionado a uma melhor distribuição nas densidades das espécies mais abundantes. Das 10 

espécies mais abundantes (respectivamente, Urosolenia cf. eriensis, Urosolenia cf. longiseta, 

Mougeotia sp.1, Dinobryon sp.1, Eunotia sp.1, Staurastrum leptocladum, Pleurotaenium 

tenuissimum, Cf. Xanthidium sp., Closterium gracile e Fragilaria sp.1) no lago antes da 

influência do rio Negro, 8 se mantiveram entre as mais abundantes com a entrada do rio, 

porém houve uma melhor distribuição das densidades e isso elevou a equitabilidade no 

período.  

 

Conclusão  

 

I. Os métodos de coletas mais utilizados para fitoplâncton estão subestimando os 

descritores da comunidade fitoplanctônica, por serem seletivos e não amostrarem toda 

a zona eufótica.  

II. Em ambientes oligotróficos e com águas ácidas há predominância de Diatomáceas e 

Zygnemaphyceae.  

III. A entrada de água do rio Negro no lago do Tupé não é um distúrbio intermediário para 

o fitoplâncton, uma vez que a de diversidade não aumentou estatisticamente após o 

evento. 

IV. A estrutura da comunidade fitoplanctônica muda após a entrada de água do rio Negro 

no lago Tupé. 
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Figura 1. Lago Tupé, Amazonas (BR). Ponto de coleta. 

Figure 1. Tupé Lake, Amazonas (BR). Collection point. 
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Figura 2. Cota do rio Negro e períodos de amostragem (de 30.11.2016 a 27.01.2017) no lago do Tupé, 

evidenciando os períodos do regime fluvial em que foram realizadas as coletas. Cotas do Porto de Manaus, 

modificado de Bittencourt e Amadio (2007).  

Figure 2. Black River water level and sampling periods (from 11-30-2016 to 01-27-2017) in Tupé Lake, 

showing the periods of the fluvial regime in which the collections were taken. Levels from the Port of Manaus, 

modified after Bittencourt and Amadio (2007). 
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Figura 3. Riqueza de espécies (número de táxons) por classes taxonômicas durante os períodos de estudo, antes 

da entrada de água do rio Negro no lago (AERN) e com a entrada de água do rio Negro (CERN). 

Figure 3. Species richness (number of taxa) by taxonomic classes during the study periods, before the water 

inflow from Negro River into the lake (AERN), and with the inflow of water from Negro River (CERN). 
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Figura 4. Dendograma resultante da análise de agrupamentos com o método da média não ponderada de 

agrupamento aos pares (Unweighted Pair-Group Mean Average - UPGMA), utilizando o índice de Bray-Curtis 

(com dados de densidade das espécies). Formação de 3 grupos: I, II, III, por dia de amostragem (1 a 30).  

Figure 4. Dendogram resulting from the cluster analysis with the Unweighted Pair-Group Mean Average 

(UPGMA) method, using the Bray-Curtis index (with species density data). Formation of 3 groups: I, II, III, per 

day of sampling (1 to 30). 
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Figura 5. A- Diversidade – Índice de Shannon. B-Equitabilidade de Pielou durante os períodos de estudo: antes 

da entrada de água do rio Negro no lago (1ª a 15ª amostragem) e com a entrada de água rio Negro (16ª a 30ª 

amostragem).  

Figure 5. A- Diversity - Shannon Index. B-Pielou equitability during the study periods: before the inflow of 

water from Negro River into the lake (1st to 15th sampling) and with the inflow of water from Negro River (16th 

to 30th sampling). 
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Tabela 1. Dados abióticos do Lago Tupé e de uma estação central do Rio Negro.  

T – Temperatura. OD- Oxigênio dissolvido. SO – Saturação de oxigênio. Transp. –Transparência. C.E. – 

Condutividade Elétrica. (-) -  ausência de dados.  

Table 1. Abiotic data for Tupé Lake and a central station at Negro River. 

T - Temperature. OD- Dissolved oxygen. SO - Oxygen saturation. Transp. -Transparency. C.E. - Electrical 

Conductivity. (-) - absence of data. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locais Min. Máx. Média D.P Min. Máx. Média D.P Fontes 

Cond. Ele. (µS/L) Lago Tupé 4,9 6,1 5,5 0,5 12,9 41,4 18,9 9,9 Mendes (2017) 

Rio Negro 6,4 8,1 7,4 0,8 8,1 8,2 8,2 0,1 Darwich et al. (2005)

OD (mg/L) Lago Tupé 5,4 7,1 6 0,5 0,2 3,2 1,4 1,4 Mendes (2017) 

Rio Negro 6,9 8,1 7,4 0,5 6,1 6,2 6,2 0,1 Darwich et al. (2005)

pH Lago Tupé 4,3 5 - - 3,1 4,4 - - Darwich et al. (2005)

Rio Negro 5 6 - - 3,4 4 - - Darwich et al. (2005)

SO (%) Lago Tupé 64,6 97 82,3 9,2 2,2 40,9 18,9 17,7 Mendes (2017) 

Rio Negro 90,3 109,2 97,9 8,2 80,7 83,4 82,2 1,2 Darwich et al. (2005)

Temp. (ºC) Lago Tupé 30,7 33,7 32 1 28,8 31 29,9 0,7 Mendes (2017) 

Rio Negro 29,8 31,2 30,2 0,6 30 30,1 30,1 0,1 Darwich et al. (2005)

Transp. (cm) Lago Tupé 80 100 90 10 70 105 87,5 17,5 Arquivo pessoal (2017)

Rio Negro - - 110 - - - 110 - Melo et al. (2005)

Variáveis
Seca Enchente
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Tabela 2. Dados ambientais observados durante os períodos de estudo do lago do Tupé, antes da entrada de água 

do rio Negro no lago (AERN) e com a entrada de água do rio Negro (CERN). NT- Nitrogênio total. PT- Fósforo 

total. TN:TP- Razão entre as concentrações de nutrientes totais. INMET- Instituto Nacional de Meteorologia. 

Table 2. Environmental data observed during the study periods at Tupé Lake, before the inflow of water from 

the Negro River into the lake (AERN) and with the water inflow from Negro River (CERN). NT- Total nitrogen. 

EN- Total phosphorus. TN: TP- Ratio between total nutrient concentrations. INMET - National Institute of 

Meteorology. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Média D.P. Média D.P. Fontes 

Irradiação solar (h) 3,7 2,9 4,8 2,7 INMET

Precitação (mm) 16,2 26,2 12,5 23,0 INMET

NT  ( μg.L-1) 284,0 43,9 217,0 11,4 Leão (2012)

PT (μg.L-1) 40,0 5,2 36,0 6,5 Leão (2012)

TN:TP 15,7 1,7 13,4 2,3 Leão (2012)

Zona eufótica (m) 2.62 24,6 2.60 30,1 Arquivo pessoal

Variáveis 
AERN CERN
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Tabela 3. Distribuição dos táxons de algas nos períodos de amostragem, antes da entrada do rio Negro no lago 

(AERN) e com a entrada do rio Negro (CERN). 

Table 3. Distribution of the algal taxa in the sampling periods, before the inflow of water from Negro River into 

the lake (AERN) and with the inflow of water from Negro River (CERN). 

 

Táxons  Períodos de coletas 

  AERN CERN 

Classe Bacillariophyceae 

Achnanthes sp.1   X 

Actinella sp.1 X   

Actinella sp.2 X X 

Eunotia sp.1 X X 

Eunotia sp.2  X X 

Eunotia sp.3   X 

Eunotia sp.4 X X 

Frustulia sp.1 X X 

Gomphonema sp.1  X   

Navícula sp.1 X X 

Pinnularia sp.1 X X 

Pinnularia sp.2 X   

Pinnularia sp.3 X   

Surirella sp.1 X   

Classe Coscinodiscophyceae 

Aulacoseira cf. granulata (Ehrenberg) Simonsen  X X 

Aulacoseira cf. herzogii (Lemmermann) Simonsen  X X 

Urosolenia cf. eriensis (H.L.Smith) Round & Crawford  X X 

Urosolenia cf. longiseta (O.Zacharias) Edlund & Stoermer X X 

Classe Fragilariophyceae 

Asterionella sp.1 X X 

Fragilaria sp.1 X X 

Classe Cianophyceae 

Merismopedia sp.1 X X 

Nostoc sp.1 X   

Spirulina sp.1 X   

Classe Chlamydophyceae  

Eudorina sp.1 X X 

Classe Chlorophyceae  

Ankistrodesmus sp.1   X 

Coelastrum sp.1 X X 

Desmodesmus armatus(Chodat)  Hegewald  X X 

Desmodesmus sp.1 X   

Dictyosphaerium pulchellum Wood  X X 

Eutetramorus sp.1 X   

Kirchneriella lunaris (Kirchner) Möbius   X 

Continua... 
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Continuação...    

Oocystis lacustris Chodat  X X 

Scenedesmus  ellipticus Corda  X X 

Scenedesmus acutus Meyen  X X 

Scenedesmus denticulatus Lagerheim    X 

Scenedesmus quadricauda Chodat    X 

Selenastrum sp.1   X 

Classe Chrysophyceae 

Dinobryon sp.1 X X 

Mallomonas sp.1 X X 

Synura sp.1 X X 

Classe Dinophyceae 

Peridinium sp.1 X X 

Classe Euglenophyceae 

Phacus sp.1   X 

Euglena sp.1 X   

Trachelomonas sp.1 X X 

Trachelomonas sp.2 X X 

Classe Oedogoniophyceae 

Oedogonium sp.1 X X 

Classe Zygnemaphyceae 

Actinotaenium cucurbitinum (Bisset) Teiling    X 

Closterium gracile Brébisson ex Ralfs  X X 

Closterium libellula Focke ex Nordstedt  X   

Closterium setaceum Ehrenberg ex Ralfs  X X 

Closterium tenuissimum Schmidt  X X 

Cosmarium denticulatum Borge    X 

Cosmarium pseudoconnatum Nordstedt  X X 

Euastrum ornans Förster  X X 

Euastrum sinuosum Kützing    X 

Haplotaenium minutum (Ralfs) Bando    X 

Mougeotia sp.1 X X 

Pleurotaenium tenuissimum (Grönblad & Croasdale) Förster X X 

Staurastrum brachiatum Ralfs ex Ralfs  X X 

Staurastrum glaphyrum West & G.S.West  X   

Staurastrum leptocladum Nordstedt  X X 

Staurastrum quadrinotatum Grönblad X   

Staurastrum sp.1 X X 

Staurastrum cf. stelliferum Borge X   

Staurastrum cf. thienemannii Willi Krieger X   

Staurastrum cf. tryssos Scott & Grönblad X   

Staurodesmus sp.1 X   

Staurodesmus triangularis (Lagerheim) Teiling X X 

cf. Xanthidium sp. X X 
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Tabela 4. Densidade dos táxons de algas por classes, durante os períodos de estudo, antes da entrada do rio 

Negro no lago (AERN) e com a entrada do rio Negro (CERN). 

Table 4. Density of algal taxa by classes, during the study periods, before the water inflow from Negro River 

into the lake (AERN), and with the inflow of water from Negro River (CERN). 

 

 

AERN CERN

Classes ind.mL
-1 

Em % ind.mL
-1 

Em %

Bacillariophyceae 1.960 8,3 276 4,4

Chlamydophyceae 117 0,5 1 0,0

Chlorophyceae 251 1,1 80 1,3

Chrysophyceae 1.866 7,9 964 15,5

Cianophyceae 86 0,4 6 0,1

Coscinodiscophyceae 11.260 47,7 1.895 30,4

Dinophyceae 79 0,3 28 0,5

Euglenophyceae 82 0,3 10 0,2

Fragilariophyceae 417 1,8 116 1,9

Zygnemaphyceae 7.506 31,8 2.855 45,8

Total 23.624 100 6.231 100


