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“A forma como o ser humano se relaciona com a água é parte do caráter social que este 

estabelece com a natureza. As necessidades, as formas de apropriação e uso da água, os 

problemas e soluções formam um amplo contexto no qual relações socioeconômicas, padrões 

culturais e estruturas de poder entrelaçam-se às condições naturais” 
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Resumo 

O lago Arara é um corpo de água permanente da planície de inundação do rio Solimões, 

distante 133 km rio acima de sua confluência com o rio Negro. O presente estudo teve por 

objetivo analisar a estrutura taxonômica da comunidade fitoplanctônica e algumas variáveis 

limnológicas do lago Arara nos períodos distintos (cheia e seca) e complementares (enchente 

e vazante) do regime hidrológico do rio Solimões. As variáveis amostradas foram: 

transparência, luz incidente, temperatura, condutividade elétrica, pH e oxigênio dissolvido. A 

comunidade fitoplanctônica esteve representada por 268 táxons, distribuídos em 5 divisões, 9 

classes, 24 ordens e 98 gêneros. De acordo com a frequência de ocorrência, 161 táxons foram 

de espécies esporádicas, 61 táxons de espécies frequentes e 46 táxons de espécies constantes. 

As divisões Chlorophyta (139 táxons), Chromophyta (55 táxons) e Euglenophyta (51 táxons) 

foram as mais abundantes. A dinâmica sazonal da comunidade fitoplanctônica do lago Arara, 

evidenciou o máximo de distribuição na enchente (191 táxons) e o mínimo na seca (64 

táxons). A divisão Chlorophyta predominou sobre as demais na enchente (56,5%) e cheia 

(50,6%), com destaque para as classes Zygnemaphyceae (36-23%) e Chlorophyceae (19-

28%). A vazante e seca foi caracterizada pela codominância das divisões Euglenophyta (37-

34%) e Chlorophyta (36-33%), destacando-se as classes Euglephyceae (37-34%) e 

Chlorophyceae (26-27%). Os valores de transparência detectados situaram-se na faixa de 

variação considerada típica para os lagos de várzea (0,3-2,0m). A proporção da coluna de 

água iluminada mostrou relação com a profundidade (Pmax), variando de 6,4% na cheia (Pmax 

= 10,0 m) a 33% na seca (Pmax = 2,6 m). A temperatura mostrou pouca variação (média de 

27,9°C ± 1,5) oscilando entre 29-31ºC na superfície e 26-30ºC na água do fundo. A 

condutividade elétrica (28-71 S25/cm) e o pH (6,1-6,8) refletiram os diferentes graus de 

mistura (influxo fluvial e drenagem local) da água presente no lago, que evidenciou caráter 

levemente ácido a neutro. O grau de oxigenação das águas superficiais oscilou entre 3-6 mg/L 

(40-90% de saturação), observando-se redução acentuada do teor de oxigênio com a 

profundidade, levando a ocorrência de condições hipóxicas e anóxicas nas camadas medianas 

a profundas do lago, a exceção da seca, onde ocorre a completa oxigenação de toda a coluna 

de água. 

Palavras – chave: comunidade Fitoplanctônica, variáveis físicas, químicas e físico-químicas, 

Solimões, água branca. 
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Abstract 

Lake Arara is a permanent body of water on the floodplain of the Solimões river, and distant 

133km upstream from its confluence with the Negro river.The aim of this study was to 

analyze the taxonomic structure of the phytoplankton community and some limnological 

variables at Lake Arara in the distinct (high and low water) and complementary (rising and 

falling water) periods of the Solimões river hydrological regime. The variables sampled were 

transparency, incident light, temperature, electrical conductivity, pH and dissolved oxygen. 

The phytoplankton community was represented by 268 taxa, distributed in 5 divisions, 9 

classes, 24 orders and 98 genera. According to the frequency of occurrence, 161 taxa were of 

sporadic species, 61 taxa of frequent species and 46 taxa of constant species. The divisions 

Chlorophyta (139 taxa), Chromophyta (55 taxa) and Euglenophyta (51 taxa) were the most 

abundant. The seasonal dynamics of the phytoplankton community at Lake Arara showed the 

maximum distribution at rising water (191 taxa) and the minimum at low water (64 taxa) 

levels. Chlorophyta predominated over the others divisions on the rising (56.5%) and high 

(50.6%) water levels, with special emphasis on the classes Zygnemaphyceae (36-23%) and 

Chlorophyceae (19-28%). The codominance of Euglenophyta (37-34%) and Chlorophyta (36-

33%) characterized the falling and low water levels, with special emphasis on the classes 

Euglephyceae (37-34%) and Chlorophyceae (26-27%). The transparency values were within 

the range considered typical for floodplain lakes (0.3-2.0m). The proportion of the illuminated 

water column showed a strong relation with depth (Pmax), ranging from 6.4% at high water 

(Pmax = 10.0m) to 33% at low water (Pmax = 2.6m) levels. Temperature showed little variation 

(27.9°C ± 1.5) ranging from 29-31°C on the surface and 26-30°C in the bottom water. 

Electrical conductivity (28-71 S25/cm) and pH (6.1-6.8) reflected the different degrees of 

mixing (riverine inflow and local drainage) of water in the lake, which showed a slightly acid 

to neutral character. The degree of oxygenation of the surface waters varied between 3-6 

mg/L (40-90% saturation), with a marked reduction of the oxygen content with depth, leading 

to the occurrence of hypoxic and anoxic conditions from the medium to the deep layers of the 

lake, except at low water level, where complete oxygenation of the entire water column 

occurs. 

 

Key words: Phytoplankton community, physical, chemical and physicochemical variables, 

Solimões, white water. 
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A composição taxonômica do fitoplâncton de um lago de várzea amazônico, lago Arara – AM, e 

algumas variáveis limnológicas foram analisadas em um único ponto fixo na parte mais profunda do 

lago nos períodos de águas altas e baixas (cheia e seca) e nos períodos intermediários (enchente e 

vazante), completando um ano hidrológico. Diferenças na estrutura da comunidade fitoplanctônica de 

cada período foi constatada assim como a diferença na distribuição das variáveis físico-químicas. 
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1. Introdução 

 

A bacia amazônica está localizada totalmente dentro do cinturão tropical do 

continente sul-americano, 79°W a 46°W; 5°N a 17°S (Figura 1). Ela drena uma área estimada 

de 6,4 milhões de km² e contribui com cerca de 18-20% da descarga mundial das águas 

continentais nos oceanos (Almeida 2008; Souza et al. 2005). O rio Solimões/Amazonas é o 

coletor final desse sistema de drenagem extremamente complexo, consistindo de inúmeros 

tributários de pequeno, médio e grande porte (Sioli 1984). 

O Solimões/Amazonas tem uma extensão de 7.100 km, sendo cerca de 3.600 km em 

território brasileiro. Nasce no piemonte andino peruano, especificamente no rio Apurimac, 

que origina o rio Ucayali, no qual deságua o rio Marañon. Ao entrar em território brasileiro, 

recebe a denominação regional de Solimões, e a partir da confluência com o rio Negro, nas 

proximidades de Manaus, recebe o nome de Amazonas (Coelho 1996) (Figura 1). 

A bacia amazônica está dividida em três grandes unidades morfo-estruturais, 

herdadas de sua história geológica: os escudos cristalinos, a cordilheira dos Andes e a planície 

amazônica (Figura 2), que ocupam respectivamente 44%, 11% e 45% da superfície total da 

bacia hidrográfica, (Molinier et al. 1995). A extensa planície amazônica, denominada 

Amazônia Central, é uma paisagem extremamente plana (altitudes<100m), coberta 

predominantemente por sedimentos Terciários altamente degradados de origem fluvial e 

lacustre (Sternberg 1975; Sioli 1984). 

Ao norte e ao sul estão respectivamente as antigas formações pré-cambrianas do 

escudo das Guianas (altitudes de 500m a 3.000m) e escudo Brasileiro (altitudes de 1.000m a 

2.000m), compostos principalmente por sedimentos antigos (Paleozóico) fortemente 

lixiviados. Para o oeste e sudoeste localiza-se a região Andina e pré-Andina (altitudes de 

3.000m a 7.000m), composta por sedimentos menos lixiviados, ricos em sais minerais, 

provenientes das rochas geologicamente recentes (Quaternário) das montanhas andinas 

(Sternberg 1975; Sioli 1984). Ao leste, a bacia amazônica está aberta para o Oceano Atlântico 

(Figura 2). 

Na Amazônia as variações na aparência e conteúdo químico de seus sistemas 

aquáticos naturais estão associadas aos diferentes padrões de distribuição das condições 

geológicas e mineralógicas dentro de sua imensa bacia hidrográfica. Baseado em tais relações 

Sioli (1950) estabeleceu uma classificação para as águas amazônicas, agrupando-as em três 

tipos principais: brancas, pretas e claras. Em realidade, esses três tipos são determinados pela 

interação de fatores de paisagem (relevo, solo, cobertura vegetal) nas regiões nascentes, em 
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conjunto com o clima local (regime de temperatura, quantidade e distribuição de chuvas). Não 

são absolutamente distintos entre si e permanentes e podem ser ligados por várias formas 

intermediárias, ou até variar de modo periódico e/ou casual para um mesmo corpo de água 

(Klinge e Ohle 1964; Sioli e Klinge 1962; Sioli 1968). 

As águas brancas, dos rios Solimões, Madeira, Mamoré são originárias da porção 

oeste e sudoeste da bacia (região andina e pré-andina). Elas apresentam coloração ocre 

(barrenta) devido à grande quantidade de partículas dissolvidas e em suspensão que 

transportam (Sioli 1951). 

As águas pretas são originárias predominantemente da porção norte da bacia (escudo 

das Guianas) e da Amazônia central, tendo como característica marcante a escassez de 

matéria em suspensão e a grande presença de solutos orgânicos do tipo húmico, responsáveis 

por sua coloração escura. As águas pretas são representadas pelos rios Negro, Urubu, Cururu 

e numerosos igarapés (Sioli 1951; Fittkau 1971; Santos et al. 1984).  

As águas claras são originárias predominantemente da porção sul da bacia (escudo 

Brasileiro) e Amazônia central, sendo caracterizadas pela extrema escassez de matéria em 

suspensão (Sioli 1951; Sioli e Klinge 1962). As águas claras são representadas pelos rios 

Tapajós, Xingu, Tocantins e Araguaia, situados na parte sudeste da bacia, e numerosos 

igarapés. A classificação das águas amazônicas espelha as diferenças entre águas aluviais 

quimicamente ricas de áreas elevadas de origem geológica recente, onde o relevo irregular 

favorece os processos de erosão (água branca), e aquelas pobres em matéria em suspensão e 

conteúdo nutricional originárias de áreas geologicamente antigas e de baixo relevo (águas 

pretas e claras). Transições entre esses tipos podem ocorrer na escala espacial e temporal 

(Sioli 1951; 1984). 

O padrão sazonal dominante na bacia Amazônica é a flutuação pronunciada e 

previsível no nível da água de seus rios, a qual reflete a sazonalidade da precipitação dentro 

da bacia, resultando em períodos bem definidos de águas altas e águas baixas a cada ano. Na 

porção central da bacia, a amplitude anual de inundação é comumente entre 10-12 m, com o 

nível máximo (cheia) ocorrendo em maio-junho e o nível mínimo (seca) em outubro-

novembro (Oltman 1967). O padrão monomodal de descarga dos rios amazônicos ou pulso de 

inundação combinado com a topografia plana de grande parte da bacia (planície amazônica), 

inunda e drena anualmente grandes áreas adjacentes aos rios, que correspondem às planícies 

de inundação (Junk et al. 1989). 

A planície de inundação dos rios de águas branca, regionalmente denominada de 

várzea, é um ambiente complexo composto de áreas permanentemente aquáticas e áreas 
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periodicamente inundadas, apresentando um contínuo de habitats entre esses dois extremos. 

As áreas contendo água aberta são denominadas de lagos, enquanto que na faixa de terreno 

marginal alagada predominam as florestas inundadas e os bancos de macrófitas aquáticas 

emergentes (Sioli 1951; Junk 1984; Melack 1984). 

Dentre os elementos que compõem a paisagem da planície aluvial, os lagos 

marginais ou lagos de várzea são um componente importante para a hidrologia e ecologia do 

sistema rio-planície de inundação. Esses sistemas lacustres são totalmente dependentes do 

regime dos rios formadores, apresentando conexão que pode ser temporária ou permanente, 

conforme sua morfologia, posição e tamanho, sendo submetidos à grandes oscilações de área, 

volume e profundidade de acordo com a hidrografia do rio principal, que influenciam 

sazonalmente as características limnológicas, ecológicas e biológicas desses corpos de água 

amazônicos (Sioli 1951, 1967; Junk 1980; Junk et al. 1989). 

O rio e sua planície inundável formam uma unidade ecológica na qual, associado às 

trocas de água, ocorre transferência de nutrientes, energia e material biológico (Junk 1983). A 

distribuição das condições físicas e químicas dentro da várzea torna-se bastante variável na 

escala espacial e vertical, o que acarreta mudanças drásticas na dinâmica interna do sistema, 

influenciando suas características limnológicas e induzindo adaptações morfológicas, 

anatômicas, fenológicas, fisiológicas e etológicas da biota (Junk et al. 1989). 

Estudos sobre as variações promovidas pelo pulso de inundação na várzea englobam 

desde alterações na composição química e física, até modificações na biologia dos 

organismos. Dentre os principais fatores físicos e químicos abordados, destacam-se a 

transparência, temperatura, condutividade elétrica, potencial hidrogeniônico, oxigênio 

dissolvido e nutrientes. Muitas dessas variáveis apresentam padrão de distribuição peculiar, de 

acordo com as diferentes fases do ciclo hidrológico (Schmidt 1972; Santos 1980; Ribeiro 

1983; Furch et al. 1983; Lopes et al. 1983; Ribeiro e Darwich 1993; Almeida 2000). 

Com relação aos fatores biológicos, muitos estudos têm detectado importantes 

adaptações como resposta ao pulso de inundação. Entre eles têm-se o ciclo de vida e fenologia 

das macrófitas aquáticas, a variação sazonal na composição das comunidades planctônicas e 

as taxas de produtividade primária do fitoplâncton (Brandorff e Andrade 1978; Junk e 

Piedade, 1993, 1997; Piedade et al. 2000; Conserva e Piedade 2001; Lopes et al. 2011). 

O fitoplâncton destaca-se como uma das principais comunidades de plantas da 

planície de inundação do Solimões/Amazonas, além do perifíton, macrófitas (formas 

aquáticas e terrestres) e florestas inundadas. Nos lagos de inundação tropical, as flutuações 

das comunidades fitoplanctônicas variam tanto quanto os padrões sazonais de alagamento e 
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isolamento dos rios formadores. O grau de conexão entre o canal principal e os ambientes da 

planície pode determinar um gradiente espacial da comunidade fitoplanctônica quanto à sua 

composição e abundância (Townsend 2006). 

Trabalhos abordando a taxonomia e ecologia do fitoplâncton, em águas amazônicas, 

mostraram que as Chlorophytas são os organismos mais representativos da flora 

fitoplanctônica da região (Menezes et al. 1995; Sophia e Huszar 1996; Lopes e Bicudo2003). 

Eles também evidenciaram que as flutuações espaciais e temporais da estrutura da 

comunidade são influenciadas pela variação hídrica da bacia amazônica (Huszar 1996; Ibañes 

1998; Almeida e Melo 2011). 

O fitoplâncton também contribuiu para a produção primária nos ambientes aquáticos 

amazônicos, sendo responsável por 2% da produtividade primária total em áreas alagáveis 

(Melack e Forsberg 2001). Apesar do contribuir com uma pequena parcela da produção de 

carbono orgânico quando comparado aos outros grupos de produtores, tais como as plantas 

aquáticas e florestas inundáveis (Junk 1984; Junk et al. 1989; Junk e Piedade 1997; Piedade et 

al. 2000), o fitoplâncton constitui a principal fonte de carbono e proteínas de alto valor 

nutritivo e fácil assimilação para grande parte dos peixes de importância comercial (Araújo-

Lima et al. 1986; Forsberg et al. 1993; Leite et al. 2002). 

 

1.1. Justificativa 

O fitoplâncton é de vital importância para os ecossistemas aquáticos, pois é a base da 

cadeia alimentar. Mudanças na composição e estrutura da comunidade podem ocasionar 

profundas modificações em todos os níveis tróficos. As mudanças na comunidade planctônica 

refletem a variação dos fatores físicos e das interações bióticas, sendo que variações na 

química da água podem alterar a proporção relativa de alguns táxons dominantes, sem no 

entanto, alterar significativamente o total da comunidade (Wehr e Descy 1998). 

A comunidade planctônica apresenta um caráter muito dinâmico, respondendo 

rapidamente às alterações físicas e químicas do meio aquático e estabelecendo complexas 

relações intraespecíficas e interespecíficas na utilização do espaço e dos recursos (Valiela 

1995). A composição específica, estrutura, dinâmica, produção e biomassa da comunidade 

planctônica dependem diretamente das características hidrográficas das massas de água e de 

suas variações regionais e sazonais (Brandini et al. 1997). 

A maior parte dos estudos, que enfocam a comunidade fitoplanctônica no Brasil, foi 

realizado em ambientes lênticos da região sudeste do país. Na região Norte, apesar da 
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quantidade e da diversidade de ecossistemas aquáticos interiores, que formam a paisagem 

amazônica, os estudos sobre a estrutura, composição e ecologia da comunidade 

fitoplanctônica em lagos de inundação e outros ambientes aquáticos naturais ainda são 

escassos (Barbosa et al.1995; Huszar e Giani 2004). Em geral, esses estudos apresentaram 

como resultado a influência marcante do pulso de inundação sobre a estrutura da comunidade. 

As variações sazonais e espaciais promovidas pelo pulso de inundação e suas influências nas 

características físicas e químicas do ambiente provocam mudanças na estrutura e composição 

da comunidade fitoplanctônica. 

Portanto o conhecimento da dinâmica da comunidade fitoplanctônica, é relevante não 

apenas por sua importância para a produção primária do ambiente pelágico, como também por 

serem as flutuações temporais e espaciais em sua composição e biomassa indicadoras 

eficientes das alterações naturais ou antrópicas nos ecossistemas aquáticos. 

Este trabalho irá ampliar os conhecimentos sobre o fitoplâncton dos lagos de várzea da 

planície de inundação do sistema Solimões/Amazonas. E, fornecer subsídios para o 

desenvolvimento de futuras pesquisas relacionadas ao manejo e conservação dos recursos 

hídricos, assim como da fauna e flora da região. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Geral 

Analisar a estrutura taxonômica da comunidade fitoplanctônica e algumas variáveis 

limnológicas do lago Arara ao longo de um ciclo sazonal nos períodos distintos (cheia e seca) 

e complementares (enchente e vazante) do regime hidrológico do rio Solimões. 

 

2.1.1. Específicos 

 Avaliar o comportamento sazonal de algumas variáveis de natureza física, físico-

química e química do lago Arara; 

 Avaliar o comportamento sazonal da composição taxonômica e biomassa do 

fitoplâncton do lago Arara; 

 Avaliar a frequência de ocorrência do fitoplâncton do lago Arara através do Índice de 

Constância de Dajoz (ICD); 

 Avaliar o estado trófico do lago Arara através do Quociente Composto do fitoplâncton 

(QCF). 
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3. Material e métodos  

 

3.1. Área de estudo 

O lago Arara (03º31'59,4"S; 61º27'33,9"W) localiza-se na margem esquerda do rio 

Solimões, no município de Caapiranga distante 133 km da cidade de Manaus (Figura 3).A 

área em estudo está localizada na planície aluvial do rio Solimões na porção central da bacia, 

a qual se caracteriza pela topografia uniforme e plana resultante da acumulação fluvial, com 

Figura altitudes que raramente excedem 100 metros acima do nível do mar. Geologicamente, 

a região está inserida nos domínios da província de depósitos Cenozóicos, constituída por 

sedimentos quaternários representados por aluviões de origem recente (Holocênicas). Esta 

área continua sendo modificada pela atividade do rio, por meio de processos de erosão e 

sedimentação (Junk 1980). 

O lago Arara está permanentemente conectado ao rio Solimões pelo paraná do Arara, 

canal longo e bem definido, o qual também está ligado a outros pequenos corpos de água da 

região. É um típico lago de barragem ocupando antigo vale fluvial escavado (ou “ria fluvial”) 

que vem sendo modelado pela atividade erosiva e transportadora do rio Solimões. A formação 

das rias fluviais está relacionada com as variações glácio-eustáticas quaternárias do nível de 

base oceânico. A inundação e consequente deposição fluvial representam o estágio atual de 

preenchimento de um vale fluvial escavado anteriormente, quando o nível de base da ação 

erosiva fluvial achava-se mais baixo que o atual, possivelmente quando da última glaciação 

(Irion et al. 2010) 

O lago Arara apresenta formato dendrítico alongado, tendo em vista que parte de sua 

bacia de drenagem se estende além dos limites da planície aluvial, em direção a terra firme 

contígua, onde vários igarapés da floresta drenam para o lago ao final de muitos braços 

laterais adjacentes (Figura 4). Os ambientes lacustres do tipo “lago de barragem” 

compreendem cerca de 10% dos lagos de várzea amazônicos; apesar de pouco abundantes 

quando comparados a outros tipos (ex. ferradura, oval, crescente, dique, etc.), eles são 

importantes em termos de tamanho e volume de água estocada (Esteves 1998). 

A característica aberta do lago Arara resulta na entrada de água e solutos do rio 

Solimões, através da dinâmica hídrica (pulso de inundação), e da drenagem local (igarapés da 

floresta). O rio Solimões é uma fonte sazonal de águas brancas, túrbidas, com condutividade 

elétrica em torno de 70-80 µS/cm, e pH próximo da neutralidade (6-7) e alto conteúdo 

nutricional (N e P). Por outro lado, os igarapés da floresta são uma fonte continua de águas 
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pretas e/ou claras, diluídas e ácidas (pH <5), com condutividade elétrica em torno de 8-10 

µS/cm, e baixo conteúdo nutricional. Numa base anual, pode-se esperar que o balanço 

hidrológico do lago Arara seja fortemente influenciado pela magnitude relativa do influxo 

fluvial e influxo local. Assim sendo, a água do lago pode ser descritacomo uma mistura 

variável dessas duas fontes quimicamente distintas (Lesack 1988). 

As poucas informações sobre a região onde se localiza o lago são de estudos 

étnico/sociais realizados na comunidade local, Comunidade de São José do Lago Arara.Os 

moradores utilizam o lago para atividades de subsistência como a pesca e agricultura. 

 

3.2. Metodologia de coleta e análises 

A metodologia das operações de coleta e determinações analíticas teve por base as 

recomendações do Programa Biológico Internacional para Ambientes Aquáticos (Goltermanet 

al. 1978), e os fundamentos técnicos descritos em Mackerethet al. (1978), APHA (1998) e 

Wetzel e Likens (2000). 

 

3.2.1. Pontos de coleta e frequência de amostragem 

O presente estudo faz uso de dados coletados e analisados junto ao Projeto “Estudos 

dos corpos d’água na área de influência da obra de construção do gasoduto Urucu-Coari-

Manaus, Amazônia central,Brasil(Projeto MEGA)”,financiado pela Petrobras através do 

convênio Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia / Transportadora Amazonense de Gás 

(representando a Petrobras) /Fundação Djalma Batista. O Projeto MEGA teve duração de 04 

anos (2006 a 2009) e objetivou o monitoramento dos ambientes lóticos e lacustres localizados 

na área de influência direta do gasoduto, a partir da avaliação da qualidade física, química, 

físico-química e biológica da água nos ambientes selecionados. 

A equipe do projeto, sob a orientação do Dr. PEDRO AUGUSTO SOARES MERA 

(in memoriam), coletou todo o material biológico e mediu todas as variáveis, no ano 

hidrológico de 2007. Foram realizadas quatro expedições ao lago Arara, para se ter amostras 

dos períodos distintos (cheia e seca) e intermediários (enchente e vazante) do regime 

hidrológico do rio Solimões, elas ocorreram em: 

1ª expedição de campo: 06 a 19 de março de 2007; 

2ª expedição de campo: 07 a 19 de junho de 2007; 
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3ª expedição de campo: 18 a 30 de agosto de 2007; 

4ª expedição de campo: 13 a 26 de novembro de 2007. 

As variáveis limnológicas amostradas foram: transparência, luz incidente, radiação 

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

fitoplâncton (biomassa e composição taxonômica). Em cada campanha de campo foram 

coletadas amostras de água superficial, com auxílio de uma garrafa de Ruttner com 10,0 litros 

de capacidade, e material biológico em um único ponto de coleta, localizado na porção mais 

profunda do lago (Figura 4). 

A flutuação do nível de água do rio Negro, referente ao período de janeiro a dezembro 

de 2007, foi obtida a partir dos dados fornecidos pela Capitania dos Portos de Manaus. A 

variação do nível de água do rio Negro é determinada fundamentalmente pelo regime 

hidrológico do rio Solimões e, em menor extensão, pelo próprio rio Negro (Schmidt 1973a). 

Portanto, o índice fluviométrico do rio Negro reflete o nível de água do rio Solimões, sendo 

por isso utilizado como ponto de referência para esse trabalho. A variação da profundidade no 

lago Arara foi medida durante as coletas de campo utilizando-se de cabo graduado. 

 

3.2.2. Variáveis físicas, químicas e físico-químicas 

 

3.2.2.1.Transparência 

A transparência da água foi medida usando-se um disco de Secchi branco de 30cm de 

disco quando introduzido horizontalmente na coluna de água. Os dados foram expressos em 

metros (m). 

 

3.2.2.2. Luz subaquática 

A penetração da luz incidente na coluna de água (IZ), na faixa espectral da radiação 

solar fotossintéticamente ativa (RFA, 380 a 760 nm), foi obtida com medidor de luz LI-COR 

LI-250 equipado com sensor fotoelétrico (quantum) subaquático LI-COR Li-192SA, a 

intervalos regulares de 0,25-0,50 metros, da superfície até sua completa atenuação. 

Simultaneamente foram obtidos valores da RFA incidente sobre a superfície do lago (I0) com 

medidor de luz LI-COR Li-250 acoplado a um sensor quantum LI-COR Li-190SA, o que 
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permitiu o cálculo da razão IZ/I0e, por extensão, o grau de atenuação da RFA incidente com a 

profundidade.  

A RFA é geralmente expressa como energia do fóton em micro Einstein (µE) por 

unidade de área (m
2
) por unidade de tempo (s), ou seja, µE/m

2
/s. Por definição, um Einstein é 

equivalente a um mol de fótons, de modo que µE/m
2
/s = µmol/m

2
/s. Como Einstein não é 

uma unidade do Sistema Internacional (SI), µmol/m
2
/s tem sido usado preferencialmente para 

expressar a RFA. 

 

3.2.2.3. Temperatura 

A temperatura da água (ºC) foi medida com oxímetro portátil WTW ProfiLine Oxi197, 

equipado com sensor (compensado para temperatura) acoplado a um agitador subaquático 

modelo BR325 e cabo de 25 metros, a intervalos regulares de 0,50 metros, da superfície até a 

profundidade máxima do ponto de coleta. 

 

3.2.2.4. Condutividade elétrica 

A condutividade elétrica foi medida com condutímetro portátil WTW modelo 

ProfiLine LF197, equipado com sensor acoplado a um cabo de 25 metros,a intervalos 

regulares de 0,50 metros, da superfície até a profundidade máxima do ponto de coleta. Os 

dados foram expressos em micro Siemens na temperatura padrão de 25°C (μS25/cm), com 

precisão de 0,1 S/cm. 

 

3.2.2.5. Potencial hidrogeniônico 

O pH foi medido com potenciômetro portátil WTW ProfiLine pH197, equipado com 

sensor acoplado a um cabo de 25 metros, a intervalos regulares de 0,50 metros, da superfície 

até a profundidade máxima do ponto de coleta, com precisão de ± 0,01pH. 

 

3.2.2.6.Oxigênio dissolvido 

O teor de oxigênio na coluna de águafoi medido com oxímetro portátil WTW 

ProfiLine Oxi197, equipado com sensor acoplado a um agitador subaquático modelo BR325 e 

cabo de 25 metros, a intervalos regulares de 0,50 metros, da superfície até a profundidade 
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máxima do ponto de coleta.O teor de oxigênio foi expresso em concentração (mg/L) e em 

índice de saturação (%) com uma precisão de 1% ou 0,01 mg/L. 

 

3.2.3. Variáveis biológicas 

 

3.2.3.1. Biomassa fitoplanctônica (pigmentos totais) 

A clorofila-a é um pigmento encontrado em todos os grupos de vegetais, 

frequentemente é utilizada como indicadora da biomassa fitoplanctônica em ambientes 

aquáticos.A feofitina-a é um produto da degradação da clorofila-a, que pode interferir nas 

medidas desse pigmento, por absorver luz na mesma região do espectro que a clorofila-a 

(CETESB 2014). Desse modo, a soma dos teores de clorofila-a e feofitina-a, denominado 

pigmentos totais, constitui uma medida indireta da concentração de clorofila-a e 

consequentemente de biomassa fitoplanctônica. 

A concentração de pigmentos totais foi determinada por espectrofotometria segundo 

a técnica de extração a frio com acetona a 90%, baseada nos procedimentos descritos em 

Golterman et al. (1978) e Wetzel e Likens (2000).Foi feita uma correção aproximada para a 

provável interferência de outros compostos coloridos e/ou túrbidos, subtraindo-se o valor da 

absorbância a 750nm (onde a clorofila-a e a feofitina-a absorvem uma quantidade de luz 

insignificante) das concentrações dos pigmentos totais obtidas a 663nm. 

O teor de pigmentos totais foi calculado de acordo com a equação descrita em 

Golterman et al. (1978). 

B (µg/L) = (10
6
.U.Ve) / (kc.Vf) 

no qual: 

B = concentração de pigmentos totais; 

U = (U663 - U750)= absorbância do extrato corrigida para a turbidez; 

10
6
 = fator de correção da alíquota para litros; 

Ve = volume do extrato solvente (mL); 

Vf  = volume da amostra filtrada (mL); 

Kc = coeficiente de extinção da clorofila (=89). 
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3.2.3.2. Composição taxonômica do fitoplâncton 

Para a determinação da estrutura populacional e composição taxonômica do 

fitoplâncton no lago Arara foi utilizado o método qualitativo. As amostras para análise 

qualitativa foram obtidas através de arrastos horizontais e verticais na coluna de água, com 

duração média de cinco minutos, utilizando-se uma rede de plâncton com abertura da malha 

de 20μm. O material retido foi preservado em solução de Transeau (Bicudo, 1990), e 

acondicionado em frascos de vidro incolores e transparentes, com tampas de polietileno de 

pressão e 30mL de volume. No laboratório, as amostras foram examinadas entre lâmina e 

lamínula com o auxílio de um microscópio binocular, com contraste de fase. Os corantes 

empregados para evidenciar as estruturas intracelulares foram o Lugol (amido) e solução 

aquosa de azul de metileno a 4% (bainha de mucilagem).  

A identificação sistemática (táxons) foi realizada por análise comparativa e por análise 

de variabilidade morfológica e morfométrica através de amostras populacionais e feitas pelo 

Dr. PEDRO AUGUSTO SOARES MERA (in memoriam), com relação ao sistema de 

classificação das classes, adotou-se aquele estabelecido por Round (1971) para a  

divisãoChlorophyta e para as demais Bicudo e Menezes (2006) e Bourrelly (1968, 1970). 

Outras consultas utilizadas foram: Förster (1963, 1964, 1969, 1974); Martins (1980, 1982); 

Prescott (1962); Prescott et al. (1972, 1975, 1977, 1982); Thomasson (1971); Uherkovich 

(1976, 1981); Uherkovich e Schmidt (1974); Uherkovich e Rai (1979) e Uherkovich e 

Franken (1980). 

 

3.2.3.3. Índice de constância de Dajoz (ICD) 

O índice de constância de Dajoz (ICD) foi calculado para cada espécie identificada 

através da seguinte fórmula (Dajoz 1978): 

 

S = (n/N) x 100 

 

onde: 

 

n = número de amostras na qual a espécie ocorre; e, 

N = número total de amostras. 
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As espécies foram classificadas de acordo com sua frequência de ocorrência como: 

constantes (ICD ≥ 70), frequentes (30 ≤ ICD < 70), esporádicas (10 ≤ ICD < 30) e raras (ICD 

< 10). Não foi evidenciada a presença de espécies raras no presente estudo. 

3.2.3.4. Quociente composto do fitoplâncton (QCF) 

O estado trófico do sistema aquático investigado foi analisado conforme a composição 

específica do fitoplâncton, através do “Quociente Composto do Fitoplâncton (QCF)” proposto 

por Nygaard (1949). Esse quociente leva em conta a proporção (número de táxons 

identificados) entre grupos biológicos característicos de águas eutróficas (Chlorococcales, 

Euglenales, Centrales e Cyanophyceae) e grupos característicos de águas oligotróficas 

(Desmidiales). O grupo Centrales corresponde à ordem Coscinodiscales, classe 

Bacillariophyceae. Portanto, o QCF foi obtido pela seguinte fórmula: 

 

QCF = (Cyanophyceae+Chloroccocales+Centrales+Euglenales) / Desmidiales 

 

O QCF caracteriza os ambientes entre oligotrófico e eutrófico. Os valores do 

quociente e a respectiva escala de descrição qualitativa da qualidade da água estão 

especificados abaixo. 

Faixa    Estado trófico 

QCF ≤ 1,0   Oligotrófico 

1,1 < QCF ≤ 3,0  Levemente eutrófico 

3,1 < QCF ≤ 5,0  Moderadamente eutrófico 

5,1 < QCF ≤ 20,0  Eutrófico 

20,1 < QCF ≤ 43,0  Altamente eutrófico 

 

3.2.4. Tratamento estatístico 

A estatística é um importante instrumento auxiliar de análise de resultados. Nos dados 

referentes às variáveis físicas, químicas e físico-químicas foi empregada estatística básica, 

com cálculo das médias e desvio padrão, coeficiente de variação, valor mínimo e valor 

máximo.Fez-se uso da “Análise de Regressão Linear Simples”, de modo a avaliar as possíveis 

inter-relações entre o logaritmo da luz subaquática atenuada (variável dependente)ea 

profundidade (variável independente) ao longo do ciclo sazonal.Os valores obtidos para os 

coeficientes de correlação tiveram seu nível de significância (P<0,05) determinado pela 
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distribuição t de Student. A análise de regressão foi realizada com auxílio do 

softwareBioEstat 5.0. 
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4. Resultados 

 

4.1. Comportamento hidrológico do rio Solimões e lago Arara 

A flutuação mensal do nível da água do rio Solimões no ano de 2007 está ilustrada na 

Figura 5. Analisando os valores diários das cotas do rio Solimões, pode-se observar um 

padrão de inundação monomodal, comum aos rios amazônicos, evidenciando os desníveis 

característicos a cada fase do seu regime hidrológico (enchente, cheia, vazante e seca). 

O período de enchente é lento e longo (janeiro a maio), sendo que durante o mês de 

março pode-se observar uma estabilização nos níveis de água. A maior taxa de subida, de 2,14 

m, foi registrada em abril. Ao final de junho o rio alcançou seu nível máximo no ano (cheia), 

observando-se a cota máxima de 28,18 m (21-23 de junho). O período subsequente, de 

vazante, foi caracterizado pela queda acentuada nos níveis de água durante agosto (-3,03 m) e 

setembro (-4,71 m). Em outubro o rio alcança seu nível mais baixo (seca), observando-se a 

cota mínima de 17,74 m (26-28 de outubro). A partir de novembro o nível do rio começa 

novamente a subir. A amplitude de variação do nível de água do rio Negro para o ano de 2007 

foi da ordem de 10,44 m (Tabela 1; Figura 5). 

Deve-se ressaltar que o nível máximo das águas se situou dentro do nível base de 28-

29 metros, que caracteriza as grandes cheias (Soares 1977). Contudo, a cota média das 

máximas (24,39 metros) foi cerca de 3 metros inferior à média histórica de 27,77 metros, 

enquanto a cota média mínima registrada (22,71 metros) situou-se cerca de 5 metros acima da 

média histórica de 17,59 metros. Portanto, o ano de 2007 mostrou-se atípico, apresentando 

um período de cheia severo e um período de seca bastante expressivo, condição que 

contribuiu para a amplitude de variação observada do nível do rio. 

As mudanças no regime hidrológico do rio Solimões controlam o nível da água ao 

longo de sua planície de inundação.Consequentemente, os lagos de várzea apresentam 

variações sazonais marcantes na profundidade, área e volume em sincronia com o regime do 

rio principal. A influência do rio nos lagos marginais pode ser direta, via influxo fluvial, ou 

indireta. Neste último caso, o nível do rio funciona como uma barragem flexível, bloqueando 

grande parte do nível de descarga das bacias hidrográficas locais, contribuindo para a 

elevação do nível de água nesses ambientes. Foram realizadas quatro coletas no lago Arara, 

representativas das quatro fases do regime hidrológico do rio Solimões (Figura 5). Foi 
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registrada a profundidade máxima (Pmax) do local de amostragem em cada coleta, conforme 

especificado abaixo: 

 

Coleta Data  Fase  Pmax 

1ª Coleta 16/03/2007 Enchente 7,0 metros 

2ª Coleta 16/06/2007 Cheia  10,0 metros 

3ª Coleta 27/08/2007 Vazante 8,0 metros 

4ª Coleta 23/11/ 2007 Seca  2,6 metros 

 

A oscilação sazonal observada na profundidade do lago Arara (Figura 6), em 

consonância com a flutuabilidade do regime hidrológico do rio Solimões (Figura 5), evidencia 

a influência do rio principal nas condições hidrológicas do ambiente. A amplitude de variação 

de profundidade observada foi de 7,4 metros. 

 

4.2. Variáveis físicas, químicas e físico-químicas 

 

4.2.1. Transparência 

Do ponto de vista óptico, a água do lago Arara mostrou-se túrbida como atesta o valor 

médio de transparência para o período de estudo, da ordem de 0,96 ± 0,42 metros. As 

condições de visibilidade foram melhores na enchente (1,30 metros) e piores na seca (0,35 

metros). Na cheia e vazante o valor de transparência foi similar, da ordem de 1,10 metros 

(Figura 6). 

 

4.2.2. Luz subaquática 

O perfil vertical da radiação fotossintéticamente ativa (RFA) no lago Arara está 

evidenciado na Tabela 2. Ao longo do período de estudo a RFA incidente sobre a superfície 

do lago (I0) variou entre 1.000-2.000 µmol/m
2
/s (Tabela 2). A atenuação da RFA incidente na 

coluna de água (IZ) seguiu o comportamento exponencial característico do ambiente aquático. 

Cerca de 90% a 100% da radiação fotossintéticamente ativa (RFA) que incidiu sobre a 

superfície do lago foi atenuada entre 0,5 e 1,0 metro de profundidade (Tabela 2; Figuras 7 e 

8). 

A relação entre o logaritmo dos valores de atenuação da luz incidente (variável 

dependente) e a profundidade (variável independente) foi examinada através de “Análise de 

Regressão Linear Simples”, sendo obtidas correlações significativas (P<0,05) entre
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ambas as variáveis (Tabela 3). A correlação negativa, entre as variáveis, se explica pelo fato 

de que quanto maior a profundidade menor a quantidade de energia luminosa chega ao fundo 

do lago. 

O ponto em que a reta de regressão intercepta o eixo-y indica a espessura da zona 

eufótica. A inclinação da reta de regressão representa o coeficiente de atenuação vertical da 

luz, sendo expressa por um número negativo. Portanto, quanto menor o valor maior a 

atenuação vertical da luz e vice-versa, quanto maior o valor menor a atenuação. A 

profundidade da zona eufótica, que corresponde a 1% da RFA incidente, foi estimada 

subtraindo-se o valor referente a espessura da zona eufótica da profundidade máxima do 

ambiente (Tabelas 3 e 4). 

Quanto à penetração de luz no ambiente, pode-se observar que a espessura da zona 

eufótica oscilou do máximo de 1,86 metros na enchente ao mínimo de 0,64 metros na cheia. 

De modo similar, o coeficiente de atenuação vertical da luz oscilou do mínimo de -1,10 m
-1

 

(enchente) ao máximo de -0,35 m
-1

 (cheia) (Tabela 4). A porcentagem da coluna de água 

iluminada foi de 24,8% na enchente, diminuindo consideravelmente na cheia (6,4%), voltando 

a aumentar na vazante (14,3%) e seca (32,7%) (Tabela 4; Figura 8).  

 

4.2.3. Temperatura 

A temperatura da água no lago Arara apresentou valor médio de 27,9°C ± 1,5. Os 

valores superficiais oscilaram entre 29,3ºC a 31,5ºC, com valor médio de 30,4ºC  1,0, 

enquanto que na água do fundo, a variação observada foi de 26,3ºC a 29,9ºC, com média de 

27,5ºC  1,6 (Tabela 5). Quanto à sua dinâmica sazonal, observou ligeira tendência a aumento 

gradativo ao longo do período de estudo Os valores mais altos (31ºC) foram observados na 

vazante (superfície) e, principalmente na seca, o qual podem estar relacionado à ocorrência do 

verão amazônico e o consequente aquecimento da coluna de água(Tabela 5; Figuras 9 e 10). 

Os perfis de temperatura evidenciaram a ocorrência de gradientes térmicos oscilando 

de discreto a acentuado, com amplitude de variação da ordem de 2ºC a 3ºC entre os valores 

superficiais e as camadas mais profundas do lago, a exceção da vazante (Figura 9). Nesta fase, 

pode-se observar o desenvolvimento de uma termoclina bem definida ao redor de 2 metros de 

profundidade, condicionada a uma flutuação térmica de 4,7ºC entre a camada superficial e 

mais profunda do lago (Tabela 5; Figura 9). A ocorrência de estratificação térmica 

(termoclina) no ambiente aquático está, geralmente, condicionada a flutuações da ordem de 

3ºC a 5ºC entre a temperatura superficial e aquela do fundo. 
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4.2.4. Condutividade elétrica 

Com relação à condutividade elétrica observou-se que os limites mínimos e máximos 

da amplitude de variação situaram-se ao redor de 30-70 µS25/cm, sendo que a média geral 

para o período de estudo foi de 54,8 13,0 µS25/cm (Tabela 6). Os valores médios de 

condutividade detectados na camada superficial (43,7 µS25/cm  10,7) foram ligeiramente 

inferiores àqueles detectados na água do fundo (53,7 µS/cm ± 15,8) (Tabela 6; Figura 11). 

Quanto à sua distribuição sazonal, a condutividade elétrica apresentou um padrão bem 

definido, atingindo seus valores máximos na cheia e mínima na seca (Tabela 6; Figuras 11 e 

12).Os perfis verticais evidenciaram um aumento nos valores da condutividade com a 

profundidade, particularmente nas fases de enchente, cheia e vazante, sendo que na seca pode-

se observar tendência a uma distribuição homogênea (Tabela 6; Figura 11).  

 

4.2.5. Potencial hidrogeniônico (pH) 

Os valores superficiais do pH oscilaram entre 6,30 e 6,83, com valor médio de 6,49  

0,23, enquanto que na água do fundo a variação observada foi de 6,08 a 6,52, com média de 

6,25  0,19.Sua média geral foi de 6,29  0,16, indicativa do caráter levemente ácido a neutro 

das águas do lago Arara(Tabela 7). Os perfis verticais evidenciaram tendência a uma 

distribuição homogênea na enchente e cheia, e ligeiro decréscimo do pH ao longo da coluna 

de água na vazante e seca (Tabela 7; Figuras 13 e 14).Quanto à sua distribuição sazonal, o pH 

apresentou os menores índices na fase de vazante (6,16 0,11), enquanto que os maiores 

índices foram observados na fase de seca (6,60  0,15) (Tabela 7; Figuras 13 e 14).  

 

4.2.6. Oxigênio dissolvido 

De modo geral, o lago Arara apresentou baixo grau de oxigenação ao longo das fases 

de enchente, cheia e vazante. Os perfis verticais do oxigênio dissolvido evidenciaram uma 

estratificação de oxigênio acentuada, ou seja, depleção do teor de oxigênio com a 

profundidade, com a predominância de condições hipóxicas (baixo oxigênio) em grande parte 

da coluna de água, e completa anoxia (ausência de oxigênio) nas camadas mais profundas do 

lago, caracterizando uma distribuição vertical do tipo clinogrado (Tabela 8; Figuras 15 e 16). 

Na fase de seca observa-se a ocorrência de teores relativamente altos, ao redor de 4-6 mg/L, 

em toda a extensão da coluna de água (Tabela 8; Figuras 15 e 16). O teor de oxigênio nas 

camadas superficiais oscilou entre 3,03 mg/L (41,1% de saturação) na vazante e 6,60mg/L 
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(91,1% de saturação) na seca, observando-se o valor médio de 4,04 mg/L1,72 (54,7  24,5 

de saturação) (Tabela 8). 

 

4.3. Variáveis biológicas (Fitoplâncton) 

 

4.3.1. Biomassa fitoplanctônica (pigmentos totais) 

As concentrações superficiais dos pigmentos totais no lago Arara foram relativamente 

baixas, mantendo-se estável na enchente e na cheia (6,0 µg/L). Apresentou um leve 

decréscimo na vazante (4,9 µg/L), seguido de aumento na seca (7,1 µg/L), que definiram uma 

média global de 6,0 µg/L ± 0,9 (Figura 17). 

 

4.3.2.Composição taxonômica do fitoplâncton 

A comunidade fitoplanctônica do lago Arara foi constituída por 268 táxons (espécies, 

variedades e formas taxonômicas), distribuídos em 5 divisões, 9 classes e 24 ordens e 98 

gêneros (Tabela 9). A divisão Chlorophyta foi a mais representativa, contribuindo com 51,9% 

(139 táxons) do total de táxons identificados. As contribuições das outras divisões registradas 

foram: divisão Euglenophyta com 19,0% (51 táxons); divisão Chromophyta com 20,5% (55 

táxons); divisão Cyanophyta com 6,3% (17 táxons); e divisão Phyrrophyta com 2,2% (06 

táxons) (Tabela 9; Figura 18). 

A divisão Chlorophyta foi constituída por 03 classes, 07 ordens e 54 gêneros. A classe 

Zygnemaphyceae predominou sobre as demais, contribuindo com 77 táxons (55,4%), 

representada principalmente pela ordem Desmidiales com 70 táxons (50,4%)distribuídos em 

15 gêneros. A contribuição da classe Chlorophyceae também foi significante, com59 táxons 

identificados (42,4%), representada principalmente pela ordem Chlorococcales com50 táxons 

(36,0%) distribuídos em 28 gêneros (Tabela 9; Figura 19).Os gêneros com maior diversidade 

foram Closterium (21 táxons) e Staurastrum (10 táxons). 

A divisão Chromophyta foi constituída por 03 classes, 09 ordens e 21 gêneros. A 

classe Bacillariophyceae contribuiu com 72,7% (40 táxons) do total de táxons identificados, 

representada principalmente pela ordem Naviculales com 20 táxons distribuídos em 09 

gêneros. A contribuição da classe Chrysophyceae também foi relevante, com 14 táxons 

(25,5%) distribuídos em 04 gêneros, sendo representada praticamente pela ordem 

Ochromonadales com 13 táxons (Tabela 9; Figura 20).Os gêneros com maior diversidade 

foram: Mallomonas com 9 táxons, Eunotia com 8 táxons e Pinnularia com 7 táxons. 
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A divisão Cyanophyta foi representada somente pela classe Cyanophyceae, a qual foi 

constituída de 04 ordens e 12 gêneros. A ordem Oscillatoriales foi a mais expressiva, com 7 

táxons (41,2%) identificados (Tabela 9; Figura 21).O gênero Oscillatoria foi o que apresentou 

maior diversidade dentre as cianofíceas,com 6 táxons. 

A divisão Euglenophyta foi representada somente pela classe Euglenophyceae, ordem 

Euglenales,e 06 gêneros. Trachelomonas com 21 táxons (41,2%) e Phacus com 12 táxons 

(23,5%), foram os gêneros que apresentaram maior diversidade dentre as euglenófitas. 

Similarmente, a divisão Phyrrophyta foi representada somente pela classe Dinophyceae, 

ordem Peridiniales e 5 gêneros, os quais apresentaram contribuição baixa e similar (Tabela 9). 

 

4.3.2.1. Dinâmica sazonal 

Com relação à dinâmica sazonal do fitoplâncton houve uma tendência à distribuição 

irregular ao longo do período de estudo, com o máximo de distribuição (71,3%) ocorrendo na 

enchente e o mínimo (23,9%) na seca (Tabela 9; Figura 22). 

A fase de enchente foi o que apresentou maior abundância de organismos, com 191 

táxons identificados, distribuídos principalmente na divisão Chlorophyta com 108 táxons 

(56,5%), divisão Cromophyta com 45 táxons (23,6%) e divisão Euglenophyta com 22 táxons 

(11,5%) (Tabela 9; Figura 23). A classe Zygnemaphyceae predominou com 68 táxons 

identificados (35,6%), seguida da classe Chlorophyceae com 37 táxons (19,4%) e classe 

Bacillariophyceae com 36 táxons (18,8%) (Tabela 9; Figura 24). O gênero Closterium (ordem 

Desmidiales) foi o que apresentou maior diversidade, com 19 táxons. 

A fase de cheia apresentou uma diminuição acentuada na abundância da comunidade 

fitoplanctônica no lago Arara, com 77 táxons identificados (Tabela 9; Figura 22). A divisão 

Chlorophyta continuou a dominar a comunidade, com 39 táxons identificados (50,6%), 

seguida da divisão Euglenophyta com 15 táxons (19,5%) e divisão Chromophyta com 13 

táxons (16,9%) (Tabela 9; Figura 23). A classe predominante foi a Chlorophyceae com 21 

táxons identificados (27,3%), seguida de perto pela classe Zygnemaphyceae com 18 táxons 

(23,4%) e classe Euglenophyceae com 15 táxons (19,5%) (Tabela 9; Figura 24). O período de 

cheia foi caracterizado pela baixa diversidade de espécies, com a maior contribuição 

observada nos gêneros Closterium (ordem Desmidiales), Micrasterias (ordem Desmidiales) e 

Euglena (ordem Euglenales), com 5 táxons identificados. 

Na fase de vazante a densidade fitoplanctônica voltou a crescer, com 106 táxons 

identificados(Tabela 9; Figura22). As divisões dominantes foram Euglenophyta e 
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Chlorophyta com 39 (36,8%) e 38 (35,8%) táxons identificados, respectivamente (Tabela 9; 

Figura 23). A classe Euglephyceae predominou, contribuindo com 39 táxon(36,8%), seguida 

da classe Chlorophyceae com 28 táxons (26,4%) (Tabela 9; Figura 24).O gênero 

Trachelomonas (Ordem Euglenales) foi o que apresentou maior diversidade, com 19 táxons. 

Na fase de seca a densidade fitoplanctônica voltou a diminuir, com 64 táxons 

identificados (Tabela 9; Figura23). As divisões Euglenophyta e Chlorophyta predominaram, 

contribuindo respectivamente com 34,4% (22 táxons) e 32,8% (21 táxons) do total de táxons 

identificados (Tabela 9; Figura 23). A classe Euglephyceae predominou na seca, com 22 

táxons identificados (34,4%), seguida da classe Chlorophyceae com 17 táxons (26,6%) 

(Tabela 9; Figura 24). O gênero Phacus (Ordem Euglenales) foi o que apresentou maior 

diversidade, com 8 táxons identificados. 

 

4.3.3. Índice de constância de Dajoz (ICD) 

O “Índice de Constância de Dájoz (ICD)” indicou a dominância das espécies 

esporádicas na comunidade fitoplanctônica do lago Arara. As espécies esporádicas 

contribuíram com 60,5% (161 táxons) do total de táxons, seguida pelas espécies frequentes 

com 22,4% (60 táxons) e espécies constantes com 17,2% (46 táxons) (Tabela 10; Figura 25). 

Não foram contabilizadas espécies raras na comunidade. 

A abundância de espécies esporádicas na divisão Chlorophyta foi significativa, com 91 

táxons (65,5%), destacando-se a classe Zygnemaphyceae com 59 táxons (42,4%). A mesma 

tendência ocorreu na divisão Chromophyta, com 38 espécies esporádicas (69,1%), com a 

classe Bacillariophyceae contribuindo com 29 táxons (52,7%), destacando-se a ordem 

Naviculales que foi constituída essencialmente por espécies esporádicas. Em ambas as 

divisões, a contribuição das espécies frequentes e constantes oscilou entre 10%-20% (Tabela 

10; Figura 26). 

Para as divisões Euglenophyta, Cyanophyta e Phyrrophyta, embora se observe o 

predomínio das espécies esporádicas (40% a 50%), a contribuição das espécies frequentes e 

constantes é mais acentuada (25% a 35%) (Tabela 10; Figura 27). 

 

4.3.4. Quociente composto do Fitoplâncton (QCF) 

O valor do “Quociente Compostodo Fitoplâncton (QCF)” caracterizou a flora do lago 

Arara como típica de ambiente levemente eutrófico na enchente (QCF = 1,1) e cheia (QCF = 
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2,7), passando pelo caráter eutrófico (QCF = 7,0) na vazante, adquirindo caráter altamente 

eutrófico bastante acentuado (QFC = 44,0) na seca (Tabela 11; Figura 28). 
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5. Discussão 

 

5.1. Variáveis físicas, químicas e físico-químicas 

 

5.1.2. Condições ópticas 

As condições de iluminação subaquática são determinadas pela interação entre a 

radiação incidente e as propriedades ópticas peculiares (dispersão e absorção) de um 

determinado corpo de água (Golterman et al. 1978; Esteves 1998). A divisão das águas 

amazônicas em branca, preta e clara (Sioli 1950), baseia-se fundamentalmente no 

comportamento óptico das mesmas. 

A água branca tem menor penetração de luz e maior refletância da luz incidente 

devido essencialmente a grande quantidade de sedimentos por ela carreada (Muntz 1978; 

Melack e Forsberg 2001). Adicionalmente, mecanismos de dispersão da luz incidente pelas 

partículas em suspensão (retro-espalhamento), induzem à maior refletância, acentuando a 

atenuação da luz com a profundidade (Kirk 1980). Nos lagos de várzea, a transparência 

também depende do grau de decantação das partículas em suspensão na massa de água e a 

penetração da luz tende a aumentar com o progresso da decantação. 

Nas águas pretas, a refletância é mínima e a atenuação da luz menos acentuada em 

consequência dos baixos teores de matéria em suspensão. Contudo,o principal fator que 

restringe a visibilidade é a cor da água devida a grande quantidade de material orgânico 

(substâncias húmicas) dissolvido (Muntz 1978; Meade et al. 1979; Brito 2006). As águas 

claras são mais transparentes devido essencialmente aos baixos teores de material orgânico 

dissolvido e em suspensão (baixa refletância) (Sioli e Klinge 1962). 

O lago Arara apresentou um valor médio de transparência da ordem de 0,96 metros, 

com os valores extremos oscilando entre 0,35 e 1,30 metros (Tabela 4; Figura 6). Os valores 

de transparência detectados situam-se na faixa de variação considerada típica para os lagos de 

várzea, cuja amplitude é de 0,3 a 2,0 metros de visibilidade, dependendo do grau de 

decantação da água (Marlier 1967; Ribeiro 1978; Santos 1980; Schmidt 1973a). Esses valores 

de transparência são bastante inferiores quando comparados aos lagos amazônicos da bacia de 

água preta e clara, cuja amplitude de variação é tipicamente da ordem de 2,0 a 4,0 metros 

(Marlier 1967; Alves 1983; Rai e Hill 1981, 1982, 1984), revelando as condições extremas de 

visibilidade presentes no ambiente. 
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A atenuação da luz na coluna de água seguiu o comportamento exponencial 

característico para o ambiente aquático, sendo que 90% a 100% da radiação luminosa 

incidente foi atenuada até 1 metro de profundidade (Tabela 2; Figura 7). A dinâmica sazonal 

da disponibilidade de luz no lago Arara foi caracterizada por um período de melhores 

condições de visibilidade nas fases de enchente e seca, e um período de menores condições de 

visibilidade nas fases de vazante e, particularmente, cheia (Tabela 4; Figura 8). 

Na enchente, a transparência (1,30 m) e a extensão da zona eufótica (1,86 m) 

atingiram seus índices máximos, observando-se o inverso para o coeficiente de atenuação 

vertical da luz (-1,10 m-1). Nessa fase cerca de 24,8% da coluna total de água (Pmax = 7,5 m) 

permaneceu iluminada (Tabela 4; Figura 8). Aparentemente, a condição de visibilidade na 

enchente parece estar em contradição com a influência crescente do influxo fluvial no 

sistema, levando ao aumento gradativo do teor de material particulado em suspensão e 

consequente redução da atenuação da luz incidente. 

Na cheia houve forte redução na disponibilidade de luz na coluna de água, devido ao 

acréscimo acentuado do coeficiente de atenuação vertical da luz (-0,35 m-1), 

concomitantemente com o decréscimo da zona eufótica que atingiu 0,64 metros de espessura, 

índice mínimo para o período de estudo. O valor de transparência foi de 1,10 metros, 

ligeiramente inferior ao observado na enchente. A redução da zona eufótica foi provavelmente 

associada ao aporte de material em suspensão,em decorrência da invasão da bacia do lago 

pelas águas túrbidas do rio Solimões. As condições de visibilidade da massa de água do lago 

Arara foram extremamente críticas, sendo que somente 6,4% da coluna total de água(Pmax = 

10,0 m), permaneceu iluminada (Tabela 4; Figura 8). 

Na vazante, embora a transparência fosse similar à da cheia, houve ligeiro aumento 

da disponibilidade de luz na coluna de água, como expresso pelo coeficiente de atenuação 

vertical (-0,60 m-1). A zona eufótica atingiu cerca de 1,15 metros de espessura, e 14,4% da 

coluna total de água (Pmax = 8,0 m) permaneceu iluminada (Tabela 4; Figura 8). De modo 

geral, as melhores condições de visibilidade dos lagos de várzea na vazante tem sido 

atribuídas à decantação e consequente redução dos teores de material em suspensão na massa 

de água (Fisher 1978; Fisher e Parsley 1979; Ribeiro 1983; Engle e Sarnelle 1990; Almeida 

2000; Saroba 2001). 

Na seca, as condições da visibilidade no lago Arara foram relativamente críticas, 

observando-se pelo ligeiro aumento no coeficiente de atenuação vertical da luz (-0,48 m-1), 

associado ao baixo valor da transparência (0,35m) e a consequente redução na espessura da 

zona eufótica (0,95 m). Cerca de 32,7% da coluna total de água permaneceu iluminada, maior 
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índice para o período de estudo, certamente relacionada a menor profundidade do ambiente 

(Pmax = 2,6 m) nesse período (Tabela 4; Figura 8). 

 

5.1.2. Temperatura 

As medidas de temperatura da água permitem o conhecimento de propriedades 

fundamentais do ecossistema lacustre, como o padrão de estratificação térmica (Esteves 

1998), que influencia de maneira fundamental a distribuição de variáveis físicas e químicas na 

coluna de água (Wetzel 1981; Ganf e Horne 1975) e o metabolismo, comportamento e a 

distribuição da biota aquática no ambiente (Almeida 2008; Nabout 2006; Nalewajko e 

Murphy 2001; Gilbert e Schroder 2004; Norberg 2004, Park et al. 2004). Vários são os fatores 

que, influenciando a distribuição de energia solar dissolvida e do calor dissipado, estabelecem 

esse padrão de estratificação térmica nos ambientes aquáticos. Dentre estes podemos destacar 

a ação do vento, as correntes ou outros movimentos da água, evaporação, morfometria da 

bacia e a salinidade (Wetzel 1981). 

Nas regiões temperadas às diferenças sazonais de temperatura são marcantes e 

determinam o comportamento distinto dos ambientes lacustres ao longo das estações do ano 

(Wetzel 1981). Nas regiões tropicais, as oscilações sazonais de temperatura são bastante 

reduzidas, exercendo pouca influência sobre o comportamento térmico dos corpos de água 

(Barbosa 1979; Silva 1980; Esteves 1998). Nos lagos tropicais as variações diárias de 

temperatura predominam sobre a variação anual (Brito 2006). Nessas condições, períodos de 

estratificação térmica são provavelmente gerados pelo aquecimento solar diário, enquanto os 

períodos de circulação (isotermia) são gerados pelo resfriamento noturno e consequente 

mistura da coluna de água (Ganf e Viner 1973; Schmidt 1973a; Ganf 1974; Lewis 1974; Ganf 

e Horne 1975; Lopes et al. 1983; Rodrigues 1994). 

Nos ambientes lacustres amazônicos, a temperatura é um dos fatores mais 

homogêneos na massa de água, com variações pequenas na escala espacial e sazonal. Isto é 

verdadeiro para o lago Arara, como mostra as Figuras 9 e 10, que ressaltam a considerável 

uniformidade térmica do ambiente ao longo do período de estudo. A temperatura média foi de 

27,9°C, registrando-se o valor máximo de 31,5ºC e o mínimo de 26,3ºC, que fornecem uma 

amplitude de variação térmica de 5,2ºC (Tabela 5). Este valor indicou uma variação anual de 

temperatura pequena, inferior às oscilações (6-9ºC) observadas para outros lagos amazônicos 

(Rai e Hill 1982; Almeida 2000), reafirmando o caráter extremamente homogêneo da 

temperatura para a região.  
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O comportamento sazonal da temperatura da água do lago Arara obedeceu a um 

padrão bem definido, com valores mais altos (particularmente na superfície) no verão, que se 

estende de julho a novembro, abrangendo as fases de vazante e seca. Os menores valores 

ocorreram na enchente e cheia, que corresponde ao inverno na região, se estendendo de 

dezembro a junho (Tabela 5; Figura 10). Os perfis de temperatura evidenciaram a ocorrência 

de gradientes térmicos oscilando de discretos a acentuados, com amplitude de variação da 

ordem de 2ºC a 5ºC entre os valores superficiais e as camadas mais profundas do lago, de 

acordo com a fase do regime hidrológico e a profundidade da estação de coleta (Tabela 5; 

Figuras 9 e 10). 

Na enchente e cheia a zona pelágica do lago Arara foi caracterizada por gradientes 

acentuados de temperatura (2-3°C) e ausência de termoclina bem definida. Deve-se ressaltar 

que o rápido decréscimo da temperatura acerca de 0-1 metros de profundidade observado na 

cheia, foi provavelmente relacionado a um aquecimento superficial da massa de água. Na 

vazante, a ocorrência de gradiente térmico foi bastante acentuada (4,7°C), caracterizado pela 

presença de uma termoclina bem definida acerca de 2 metros de profundidade. Na seca, a 

diferença da temperatura entre as camadas superficiais e profundas do lago foi de 1,6°C, 

caracterizando a ocorrência de gradiente térmico discreto, próximo a condições isotérmicas, 

associado à pequena profundidade do ambiente (Tabela 5; Figura 9). 

A ausência de dados cobrindo um ciclo diurno de observações dificultou o 

estabelecimento de um padrão de estratificação térmica para o lago Arara, isto é, a ocorrência 

de períodos distintos de aquecimento e resfriamento térmico. Contudo, os perfis verticais 

indicaram condições mais propícias a ocorrência de estratificação na enchente, cheia e 

vazante. Na seca, os dados indicaram condições propícias para a ocorrência de circulação da 

massa de água presente no lago. 

Períodos bem distintos de isotermia, estratificação e mistura, condicionado a ciclos 

diurnos de temperatura foram detectados em lagos tropicais africanos (Talling 1957; Ganf e 

Horne 1975). A ocorrência de circulação e estratificação térmica diurna nos lagos de várzea 

amazônicos foram relatadas e geralmente atribuídas ao influxo fluvial e ação eólica, em 

conjunto com a profundidade do ambiente (Schmidt 1973a; Lopes et al. 1983; Maclntyre e 

Melack 1988; Sánchez-Botero et al. 2001; Almeida e Melo 2009). 
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5.1.3. Condutividade elétrica 

A condutividade elétrica é uma medida utilizada para avaliar a quantidade total de 

material ionizado em solução na água (Brinkmann e Santos 1971). Mostra grande importância 

limnológica, por fornecer informações sobre o metabolismo do ecossistema aquático bem 

como alterações na sua bacia de drenagem. Entre as informações obtidas pela medida da 

condutividade, pode-se citar os valores da concentração iônica na coluna d’água e as 

diferenças geoquímicas dos afluentes de rios e lagos (Esteves 1998). 

Os lagos de várzea amazônicos, geralmente apresentam variação sazonal da 

condutividade elétrica em função do seu balanço hidrológico, o qual é influenciado pela 

magnitude relativa dos influxos de águas quimicamente diferentes, ou seja, água branca 

(influxo fluvial, caráter sazonal) e água preta ou clara proveniente dos igarapés da floresta que 

constituem sua bacia de drenagem terrestre (influxo local, caráter continuo). A água branca 

apresenta maiores valores de condutividade elétrica, quando comparados àqueles associados à 

água preta e/ou clara, de modo que o teor de íons em solução pode variar de um lago para 

outro dependendo da sua morfologia, posição e tamanho, em conformidade com a fase do 

ciclo hidrológico (Santos e Ribeiro 1988; Queiroz et al. 2009) 

A condutividade elétrica no lago Arara mostrou amplitude de variação de 28,3 

µS25/cm a 71,4 µS25/cm, com média global de 54,8 µS25/cm ± 13,0 (Tabela 6; Figura 11), 

indicando diferentes graus de influência do influxo fluvial e influxo local no quimismo de 

suas águas. Os valores da condutividade elétrica obtidos no presente estudo foram similares 

aos encontrados em vários lagos de várzea da Amazônia (Junk 1973; Schmidt 1973a; Santos 

1980; Lopes et al. 1983; Furch 1984; Furch e Junk 1985, 1997; Ribeiro e Darwich 1993; 

Saroba 2000). 

Quanto a sua dinâmica sazonal, os valores da condutividade elétrica detectados na 

enchente (47,1 ± 4,5 S25/cm), cheia (68,6 ± 4,9 S25/cm) e vazante (52,9 ± 5,1 S25/cm) 

refletem a maior contribuição do influxo fluvial para balanço hidrológico do lago, mais 

acentuado na cheia onde os teores situam-se próximos ou similares aos observados nos rios de 

água branca. Na seca, observa-se a queda acentuada da condutividade em toda coluna de água 

(29,8 ± 1,1 S25/cm), indicando uma maior contribuição do influxo da bacia de drenagem 

local no grau de mistura de água presente no ambiente (Tabela 6; Figuras 11 e 12). 

Os perfis verticais evidenciaram o aumento da condutividade com a profundidade na 

enchente, cheia e vazante, com amplitude de variação oscilando entre 15-18 µS25/cm(Tabela 

5; Figura 11). Contudo, esse acréscimo não caracterizou a ocorrência de processos internos de 
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liberação de íons (ex. decomposição) nas camadas mais profundas do lago Arara, que estaria 

associado a um aumento acentuado da condutividade (100-200µS/cm), como observado em 

outros lagos de várzea (Santos 1980; Furch e Junk 1985). Embora os perfis verticais de 

oxigênio para os referidos períodos tenham evidenciado a prevalência de condições anóxicas 

(ausência de oxigênio) nas camadas mais profundas do lago (ver Figuras 15 e 16), reflexo da 

ocorrência de uma atividade decompositora intensa, os perfis verticais da condutividade não 

corroboram tal fato. Na seca, a condutividade mostrou tendência a uma distribuição vertical 

relativamente homogênea, como expresso por sua amplitude de variação, da ordem de 2,5 

µS25/cm (Tabela 6; Figura 11). 

 

5.1.4. Potencial hidrogeniônico (pH) 

Nas águas naturais as concentrações de substâncias dissolvidas ionizadas, bem como 

as razões de uma substância para outra determinam o pH observado e a eficiência de 

tamponamento de um dado corpo de água (Wetzel e Likens 1991). 

O pH do lago Arara oscilou entre 6,08 a 6,83 com valor médio de 6,68 ± 0,33 (Tabela 

6). Portanto, seu limite inferior e superior indica respectivamente o caráter levemente ácido a 

neutro de suas águas ao longo do período de estudo. Os perfis verticais do pH evidenciaram 

um padrão bem definido, com tendência a uma distribuição decrescente ao longo da coluna de 

água, mais acentuada na vazante e seca (Tabela 7; Figuras 12 e 13). 

Quanto a sua dinâmica sazonal, ao longo da enchente e cheia o pH apresenta valores 

médios oscilando respectivamente ao redor de 6,21 ± 0,06 unidades e 6,36 ± 0,03 unidades, 

indicativo do caráter neutro leve da água do lago, mais acentuado na cheia, sugerindo uma 

maior contribuição do influxo fluvial no grau de mistura de água. Na vazante, os valores de 

pH foram ligeiramente inferiores àqueles detectados nas fases anteriores, atingindo seus 

menores índices em toda coluna de água, como atesta o valor médio de 6,16 ± 0,14 unidades, 

indicativo de um caráter levemente ácido bem próximo à neutralidade (Tabela 7; Figuras 12 e 

13). 

Na seca o pH volta a aumentar, atingindo seus maiores índices para todo o período de 

estudo, como atesta o valor médio de 6,83 ± 0,16 (Tabela 7; Figura 12). De fato, os valores de 

pH detectados são similares aos observados nos rios de água branca, sugerindo uma maior 

contribuição do influxo fluvial no grau de mistura de água no lago. Contudo, a seca se 

caracteriza pela predominância do influxo local, ou seja, águas pretas ou claras, diluídas e 

ácidas (pH <5), no balanço hidrológico do lago, devendo-se portanto esperar uma redução nos 
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valores de pH ao invés do aumento observado. Portanto, o alto valor do pH detectado sugere a 

ocorrência de outro(s) processo(s), além do grau de mistura das águas, influenciado o teor 

dessa variável. 

 

5.1.5. Oxigênio dissolvido e saturação 

O oxigênio dissolvido é um dos elementos mais importantes para a manutenção da 

qualidade dos ecossistemas aquáticos (Goldman e Horne 1983), exercendo papel fundamental 

na oxidação, decomposição e ciclagem da matéria orgânica no ambiente,além de ser essencial 

para a sobrevivência dos organismos aquáticos aeróbicos. As principais fontes de oxigênio 

para a água são a atmosfera e a fotossíntese, enquanto que as perdas são atribuídas ao 

consumo pela oxidação da matéria orgânica (decomposição) e íons metálicos (ex. ferro, 

manganês), a respiração de organismos aquáticos, bem como para a atmosfera (Esteves 1988). 

As condições de oxigenação de um corpo hídrico estão intimamente relacionadas com 

seu padrão de circulação e estratificação térmica (Schmidt1973a). A temperatura condiciona a 

maior ou menor rapidez do consumo de oxigênio, estabelece estratificações de densidade e é 

responsável pelo teor de oxigênio que na água tende a entrar em equilíbrio com o ar 

atmosférico. Movimentos da água de diferentes origens contribuem para que este equilíbrio 

seja alcançado, ao passo que processos químicos, resultantes de fenômenos biológicos, 

promovem um desvio dos valores de saturação para mais ou para menos (Brito 2006). 

Portanto, o valor efetivo do teor de oxigênio encontrado na água representa a expressão da 

interação de todos os fenômenos ocorridos na mesma (Fiorucci e Filho 2005). 

Ao longo do período de estudo, o grau de oxigenação das águas superficiais no lago 

Arara oscilou de 40% de saturação (3,0 mg/L) a 90% de saturação (6,6 mg/L). Os perfis 

verticais evidenciam redução acentuada do teor de oxigênio com a profundidade na enchente, 

cheia e vazante, caracterizando um perfil de distribuição clinogrado (Tabela 8; Figuras 15 e 

16), similar aos encontrados em outros lagos da Amazônia Central (Schmidt 1973a; Rai e Hill 

1981; Alves 1983). Deve-se ressaltar que na cheia, a camada anóxica se estendeu por cerca de 

6 metros de profundidade em uma coluna de água de 10 metros (Figuras 15 e 16). A 

ocorrência de valores extremamente baixos de oxigênio (<1 mg/L) em grande parte da coluna 

de água (condições hipóxicas) e completa anoxia no fundo, parece resultar de uma extensa 

estagnação das camadas medianas e profundas do lago, levando a redução progressiva da 

concentração de oxigênio até o ponto de sua total depleção. Curvas de oxigênio clinogradas 

também foram observadas em lagos tropicais africanos (Talling 1965; Petr 1975). 
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As baixas condições de oxigenação da massa de água, durante o período de água alta 

(enchente e, particularmente, cheia), parecem ser uma característica intrínseca dos lagos da 

planície de inundação amazônica (Melack e Fisher 1983; Ribeiro 1983). O déficit de oxigênio 

nos lagos de várzea é atribuído as altas taxas respiratórias (consumo de oxigênio) quando 

comparadas com aquelas observadas na produção, sendo que o predomínio da respiração é 

associado, em termos, a entrada de quantidades significativas de carbono alóctone tanto pelo 

rio quanto pelo sistema terrestre circunvizinho (Melack e Fisher 1983; Melack e Forsberg 

2001). Outros estudos relacionaram esse déficit ao aumento da atividade respiratória devido à 

decomposição da matéria orgânica acumulada ao longo da enchente, que na cheia permanece 

submersa (Santos 1980; Rai e Hill 1982; Lopes et al. 1983; Junk 1984; Junk et al. 1989; 

Piedade et al. 1997). Contudo, os dados de condutividade não corroboraram com a ocorrência 

de tal atividade decompositora no lago Arara (Tabela 6; Figuras 11 e 12). 

Na seca observa-se a completa oxigenação de toda a coluna de água, quebrando a 

camada hipóxica e anóxica estabelecida nas fases anteriores, como atesta o valor médio de 5,1 

±1,1 mg/L (69,3% ± 16,1 de saturação) (Tabela 8; Figuras 15 e 16). A reoxigenação da coluna 

de água na seca pode estar associada à maior movimentação da massa de água no lago em 

virtude da predominância do influxo local (águas bem-oxigenadas) no balanço hidrológico do 

mesmo em consonância com a pequena profundidade do ambiente 

 

5.2. Variáveis biológicas 

 

5.2.1. Biomassa fitoplanctônica (pigmentos totais) 

A dinâmica sazonal da biomassa do fitoplâncton no lago Arara, em termos da 

concentração de pigmentos totais, foi caracterizada pela baixa densidade, com os valores 

superficiais oscilando entre 4,9 µg/L (vazante) e 7,1 µg/L (seca), os quais definiram uma 

média global de 6,0 µg/L ± 0,9 (Figura 17). Os valores máximos e mínimos de pigmentos 

totais sugerem uma fraca atenuação biológica da luz incidindo no ambiente aquático. 

O teor de pigmentos totais obtidos neste trabalho foi similar aos de Fisher (1978) no 

rio Solimões (4,3 µg/L), mas bem inferiores aos de Schmidt (1973b) no lago do Castanho (50-

60 µg/L), Fisher (1978) no lago Janauacá (52 µg/L), Camargo e Myai (1988) no rio 

Trombetas (74-148 µg/L), Schmidt (1982) no rio Tapajós (112 µg/L).
 

 



41 
 

5.2.2. Composição taxonômica do fitoplâncton 

A comunidade fitoplanctônica do lago Arara esteve representada por 268 táxons, 

distribuídos em 5 divisões (Chlorophyta, Chromophyta, Euglenophyta, Cyanophyta e 

Phyrrophyta), 9 classes, 24 ordens e 98 gêneros (Tabela 9). De acordo com a frequência de 

ocorrência, 161 táxons (60,1%) foram identificados como espécies esporádicas, 61 (22,8%) 

como espécies frequentes e 46 (17,2%) como espécies constantes (Tabela 10; Figura 25). 

 

5.2.2.1. Divisão Chlorophyta 

A divisão Chlorophyta contribuiu com 51,9% (139 táxons) do total de táxons 

identificados no lago Arara, sendo que a grande maioria foi encontrada na fase de enchente 

(108 táxons ou 77,7%) (Tabela 9; Figuras 18 e 23). De acordo com a frequência de 

ocorrência, 91 táxons (65,5%) foram de espécies esporádicas, 33 (23,7%) de espécies 

frequentes e 15 (10,8%) de espécies constantes (Tabela 10; Figura 26). 

As clorófitas ou algas verdes são consideradas o grupo mais diversificado e numeroso 

de algas com cerca de 8.000 espécies catalogadas, sendo que a maioria (≈ 90%) ocorre em 

ambientes de água doce (Fott 1971). Dentre as algas verdes, as classes Zygnematophyceae e 

Chlorophyceae são as que apresentam maior diversidade, como observado no lago Arara; a 

outra classe identificada, Oedogoniophyceae, apresentou pouca expressividade (Tabela 9). De 

acordo com Menezes et al. (1995), Sophia e Huszar (1996) e Lopes e Bicudo (2003) as 

clorófitas são os organismos mais representativos da flora fitoplanctônica em águas da região 

amazônica. 

Classe Zygnemaphyceae (zignemafíceas). A classe Zygnemaphyceae é o maior e 

mais diversificado grupo de algas verdes. Esta classe é composta pelas ordens Desmidiales e 

Zygnematales, assim divididas devido às características estruturais da parede celular de seus 

componentes (Bicudo e Menezes 2006, Felisberto e Rodrigues 2011). 

No lago Arara, a classe Zygnemaphyceae contribuiu com 55,4% (77 táxons) do total 

de táxons, representada essencialmente por espécies da ordem Desmidiales com 70 táxons 

(50,4%) (Tabela 9; Figura 19). As desmídias são um dos conjuntos de algas mais importantes 

dentre as comunidades ficológicas dos ecossistemas aquáticos amazônicos (Huszar 1994; 

Martins 1980, 1982, 1986a, 1986b; Mera 1995; Uherkovich 1984).  

Os organismos que compõem a ordem Desmidiales possuem padrões de distribuição 

cosmopolita (Coesel 1996), com elevada diversidade nos mais variados cenários ambientais 

(Barbosa et al. 2013). Devido a sua alta especificidade ecológica, as desmídias são 
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importantes na conservação e manejo de ecossistemas aquáticos, atuando como indicadores 

biológicos (Coesel e Blokland 1994; Coesel 2001). 

As espécies de Desmidiales encontram seu melhor habitat em ambientes oligotróficos 

e mesotróficos, principalmente em corpos d’água com pH variando entre 4-7, onde 

desenvolvem grandes populações (Brook 1981; Coesel 1996; Esteves 1998; Graham e Wilcox 

2000; Sophia et al. 2005). O sucesso das desmídias nesses ambientes parece estar relacionado 

à sua habilidade em utilizar CO2 livre como fonte de carbono inorgânico (Moss 1973). 

Ao longo do período de estudo, as concentrações superficiais do pH no lago Arara 

oscilaram entre 6,3 e 6,8 (Tabela 6), evidenciando o caráter levemente ácido a neutro de suas 

águas, caracterizando um ambiente propícioao desenvolvimento das desmídias. Contudo, a 

abundância dasdesmídias no lago mostrou tendência decrescente, com o maior valor 

detectado na enchente (62 táxons), decrescendo ao longo da cheia (15 táxons) e vazante (10 

táxons), atingindo seu valor mínimo na seca, onde somente 1 táxon foi identificado (Tabela 9; 

Figura 24). O decréscimo acentuado das desmídias, particularmente na seca, sugere a 

influência de outro(s) processo(s), não verificados neste estudo, controlando sua abundância 

no ambiente. 

Os gêneros Closterium (21 táxons) e Staurastrum (10 táxons) foram os que 

apresentaram maior diversidade. Ambos os gênero ssão de ocorrência cosmopolita e tem 

preferência por águas rasas e com pouca turbulência (Brook1981). A maioria das espécies do 

gênero Closterium é encontrada no perifíton associado à macrófitas aquáticas, enquanto as 

espécies do gênero Staurastrum são de hábito planctônico (Brook 1981). Tanto Closterium 

como Staurastrum foram constituídos, em sua totalidade (70-80%), por espécies esporádicas. 

Dentre as poucas espécies constantes identificadas, destacam-se Closterium kuetzingii, 

Closterium setaceum e Staurastrum tectum, encontradas de forma recorrente ao longo da 

enchente, cheia e vazante (ICD = 75%) (ver Anexo 1). 

Classe Chlorophyceae (clorofíceas). Essa classe é constituída por algas que podem 

ser unicelulares, coloniais, filamentosos ou parenquimatosos. As unicelulares e coloniais 

podem ou não apresentar flagelo (Komarék e Fott 1983). A classe Chlorophyceae contribuiu 

com 42,4% (59 táxons) do total de táxons identificados no lago Arara, representada 

essencialmente pela ordem Chlorococcales (algas verdes cocóides) com 50 táxons (36,0%) 

(Tabela 9). 

As clorofíceas cocóides são indivíduos unicelulares, destituídos de flagelos, com 

hábito solitário ou colonial, circundadas ou não por mucilagem, encontradas comumente no 

perifíton e, preferencialmente, no plâncton. A grande maioria das algas verdes cocóides é 
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cosmopolita, habitando ambientes aquáticos pequenos e rasos, de caráter mesotrófico a 

eutrófico, tendo seu desenvolvimento influenciado pela luminosidade e temperatura 

(Kommárek e Fott, 1983; Comas 1996). 

Na região amazônica, Sant’Anna e Martins (1982) associaram a preferência deste 

grupo por águas rasas e baixas condições de visibilidade as suas características morfologias 

(espinhos, processos, setas) e fisiológicas (produção de mucilagem),bem como baixa 

densidade que as mantém em suspensão próximo a superfície da água. Huszar e Reynolds 

(1997) e Raupp et al. (2009) mostraram que as maiores concentrações de biomassa de 

Chlorococcales foram no período de águas baixas, ao contrário do observado neste estudo, 

que evidenciou sua maior abundância na enchente (37 táxons) e menor na seca (17 táxons) 

(Tabela 9; Figuras 19 e 24). 

Os gêneros Coelastrum (6 táxons), Pediastrum (5 táxons) e Scenedesmus (5 táxons) 

foram os que apresentaram maior diversidade, sendo constituídos em sua totalidade (50-

100%) por espécies esporádicas. Dentre as poucas espécies constantes identificadas, 

destacam-se Botryococcus braunii, Chlorococcumsp., Eudorina elegans e Pandorina morum 

encontradas de forma recorrente nas fases de enchente, cheia, vazante e seca (ICD = 100%) 

(ver Anexo 1). 

 

5.2.2.2. Divisão Chromophyta 

Constituiu o segundo grupo em importância da ficoflórula do lago Arara, contribuindo 

com 20,5% (55 táxons) do total de táxons identificados. De acordo com sua frequência de 

ocorrência, 37 táxons (67,3%) foram de espécies esporádicas, 8 táxons (14,5%) de espécies 

frequentes e 10 táxons (18,2%) de espécies constantes (Tabela 10; Figura 26). Dentre as 

cromófitas presentes no lago Arara, a classe Bacillariophyceaefoi a que apresentou maior 

diversidade, seguida da classe Chrysophyceae; a outra classe identificada, Xanthophyceae, 

apresentou pouca expressividade (Tabela 9). 

Classe Bacillariophyceae (bacilariofíceas). Dentre os organismos que representam as 

bacilariofíceas, estão incluídas as diatomáceas, algas unicelulares ou coloniais que tem como 

característica típica a presença de parede celular, formada por duas metades sobrepostas, 

constituídas por sílica (Esteves, 1998). As diatomáceas são um componente importante da 

comunidade fitoplanctônica em ambientes agitados e poucos profundos. Elas são encontradas 

geralmente associadas ao perifíton com poucos organismos de hábito planctônico (Huszar 

2000; Komárek et al. 2003; Shubert 2003; Padsák et al. 2006). 
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A classe Bacillariophyceae contribuiu com 72,7% (40 táxons) do total de táxons 

identificados no lago Arara, representada essencialmente pela ordem Naviculales com 20 

táxons (36,4%) (Tabela 9; Figuras 18 e 20).A maior abundância de bacilariofíceas ocorreu no 

período de enchente com 36 táxons (65,5%) identificados, observando-se redução drástica na 

abundância ao longo da cheia e vazante, atingindo seu índice mínimo na seca com 7 táxons 

(12,7%) identificados (Tabela 9; Figura 24). Os gêneros Eunotia (8 táxons) e Pinnularia (7 

táxons) foram os que apresentaram maior diversidade. O gênero Pinnularia foi constituído em 

sua totalidade (100%) por espécies esporádicas, enquanto o gênero Eunotia apresentou leve 

predomínio das espécies frequentes (50%) sobre as esporádicas (38%). Dentre as poucas 

espécies constantes identificadas, destacam-se Aulacoseira granulata, Aulacoseira granulata 

var. angustissima, Urosolenia eriensis e Urosolenia longiseta, encontradas ao longo da 

enchente, cheia, vazante e seca (ICD = 100%) (ver Anexo 2). 

O estudo sobre diatomáceas na Amazônia vêm sendo realizados acerca de 70 anos, 

destacando-se os trabalhos de: Hustedt (1952), um dos primeiros a relatar a presença desses 

organismos em águas amazônicas; Uherkovich e Schmidt (1974), que descreveram a 

diatomoflórula do rio Solimões e do lago do Castanho; e Uherkovich (1976), que identificou 

as diatomáceas do rio Negro e rio Tapajós. 

Devido a sua alta sensibilidade às mudanças ambientais, as diatomáceas podem inferir 

fenômenos de origem natural ou ocasionados pelas atividades antrópicas nos ambientes 

aquáticos (Miller e Florin 1989). A assembléia de diatomáceas foi usada para indicar os 

processos de acidificação das águas de lagos na Amazônia Central (Gianini 1998). 

Diatomáceas perifíticas foram usadas como indicadoras do grau de impacto que a atividade 

antrópica tem sobre as águas do baixo rio Negro (Almeida 2017). 

Classe Chrysophyceae (crisofíceas). As crisofíceas, comumente conhecidas como 

algas douradas, são na maioria organismos unicelulares flagelados, ainda que muitas espécies 

formem colônias tanto nas águas interiores como águas marinhas (Nicholls e Wujek 2003). 

A classe Chrysophyceae contribuiu com 25,5% (14 táxons) do total de táxons 

identificados, sendo representada essencialmente pela ordem Ochromonadales com 13 táxons 

(Tabela 9; Figura 20). Ibañez (1998) e Melo e Huszar (2000), também evidenciaram baixas 

densidades de crisofíceas em lagos de inundação da Amazônia. Almeida e Melo (2011) 

mostraram que o desenvolvimento desse grupo está ligado a ambientes de águas rasas e 

temperatura na faixa dos 28°C a 30°C, condições prevalentes na fase de seca no lago Arara, 

apesar de nas outras fases a temperatura superficial situar-se dentro desse intervalo (Tabela 4). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unicelular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flagelado
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Os gêneros Coelastrum (6 táxons), Pediastrum (5 táxons) e Scenedesmus (5 táxons) 

foram os que apresentaram maior diversidade, sendo constituídos em sua totalidade (50-

100%) por espécies esporádicas. Dentre as poucas espécies constantes identificadas, 

destacam-se Botryococcus braunii, Chlorococcum sp., Eudorina elegans e Pandorina morum 

encontradas de forma recorrente ao longo das fases de enchente, cheia, vazante e seca (ICD = 

100%) (ver Anexo 2). 

 

5.2.2.3. Divisão Euglenophyta 

Constituiu o terceiro grupo em importância, contribuindo com 19,0% (51 táxons) do 

total de táxons identificados, pertencentes à classe Euglenophyceae, ordem Euglenales 

(Tabela 9). De acordo com sua frequência de ocorrência, 23 táxons (45,1%) foram 

identificados como espécies esporádicas, 15 táxons (29,4%) como espécies frequentes e 13 

táxons (25,5%) como espécies constantes (Tabela 10; Figura 27). 

A maior abundância de euglenófitas foi registrada na vazante com 39 táxons (76,5%) 

identificados e a menor na cheia com 15 táxons (29,4%), observando-se uma distribuição 

similar (22 táxons ou 43,1%) na enchente e seca (Tabela 9; Figura 23). Ibañez (1998) relatou 

alta concentração de euglenófitas em um lago de várzea, a qual relacionou a disponibilidade 

de nutrientes e altos níveis de DBO, particularmente na seca. Almeida e Melo (2011) 

evidenciaram condições similares para o desenvolvimento das euglenófitas no lago Catalão. 

Os gêneros Trachelomonas (21 táxons) e Phacus (12 táxons) foram os que 

apresentaram maior diversidade de espécies. O gênero Trachelomonas foi constituído em sua 

grande maioria (48%) por espécies esporádicas, enquanto o gênero Phacus apresentou uma 

distribuição de frequência mais equilibrada. Dentre as poucas espécies constantes 

identificadas, destacam-se Phacus longicauda, Phacus lefevrei, Trachelomonas dastuguei e 

Trachelomonas volvocina, encontradas de forma recorrente ao longo da enchente, cheia e 

vazante (ICD = 75%) (ver Anexo 3). 

 

5.2.2.4. Divisão Cyanophyta 

A divisão Cyanophyta apresentou pequena contribuição em termos de abundância (17 

táxons ou 6,3%) para comunidade fitoplanctônica do lago Arara, destacando-se a ordem 

Oscillatoriales com 7 táxons (41,2%) identificados (Tabela 9; Figura 21). Sua frequência de 

ocorrência mostrou uma distribuição relativamente equilibrada, com as espécies esporádicas 

frequentes e constantes perfazendo respectivamente 41,2%, 23,5% e 35,3% do total de táxons 
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identificados (Tabela 10; Figura 27). Dentre as espécies constantes identificadas destacam-se 

Oscillatoria tenuis e Chroococcus minutus, presentes ao longo de todo o período de estudo 

(ICD = 100%). Adicionalmente, vale destacar a presença Microcystis aeruginosa, espécie de 

cianobactéria potencialmente tóxica (Nogueira et al. 2011), restrita somente a fase de 

enchente (ver Anexo 4).  

Almeida e Melo (2011) relataram altas concentrações de cianobactérias no lago 

Catalão, relacionada a grande quantidade de matéria orgânica e ao acumulo de nutrientes, que 

tende a favorecerao seu desenvolvimento.O fato de poderem se movimentar é uma vantagem 

em ambientes túrbidos com relação à luz e permite, ainda, que estas algas possam utilizar 

nutrientes presentes em camadas mais profundas, podendo em seguida voltar para a região 

eufótica (Almeida e Melo 2011). 

A distribuição sazonal das cianófitas no lago Arara evidenciou sua maior abundância 

na enchente (13 táxons) e a menor na seca (5 táxons)(Tabela 9; Figura 23), a qual não 

expressa relação aparente com a disponibilidade de luz no sistema. A ausência de dados 

relativos aos nutrientes, não permitiuavaliar a influência do conteúdo nutricional na sua 

abundância.  

 

5.2.2.5. Divisão Phyrrophyta 

A divisão Phyrrophyta contribuiu com apenas 2,2 % do total de táxons identificados 

no lago Arara, todos pertencentes a classe Dinophyceae, ordem Peridiniales (Tabela 9). 

Devido ao pequeno número de espécies identificadas, torna difícil estabelecer padrão de 

distribuição sazonal para esse grupo, bem como sua frequência de ocorrência, embora se 

perceba a dominância de espécies esporádicas (50%) (Tabela 10; Figuras 23 e 27). Dentre as 

espécies constantes identificadas destaca-se Peridiniopsis polonicum com ICD de 100% (ver 

Anexo 4). 

A baixa riqueza de dinofíceas, como evidenciada no presente estudo, também foi 

relatada por Ibañez (1998) no lago Camaleão e por Cardoso et al. (2017) em 26 lagos de 

inundação na bacia do rio Trombetas, afluente do rio Amazonas. 
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5.2.3. Dinâmica sazonal do fitoplâncton 

A dinâmica das comunidades fitoplanctônicas é o resultado da interação dos fatores 

ambientais e biológicos, os quais dependem do clima da região, da hidrologia do ambiente, 

das ações antrópicas, dos processos intrínsecos da biologia da espécie, entre outras. Neste 

contexto, cada grupo de organismos fitoplanctônicos possui diferentes requerimentos 

fisiológicos e variam quanto as suas respostas aos parâmetros físicos e/ou químicos do 

ambiente, como a luz, a temperatura e a disponibilidade de nutrientes. Desta forma, as 

populações fitoplanctônicas apresentam uma variação sazonal, na medida em que as 

condições físicas, químicas e biológicas mudam no corpo d'água (Wetzel 2001). 

A sazonalidade teve influência marcante na dinâmica da comunidade fitoplanctônica 

do lago Arara, com o máximo de distribuição na enchente (191 táxons ou 71,3%), 

decrescendo na cheia (77 táxons ou 28,7%), elevando-se na vazante (106 táxons ou 39,6%) e 

vindo a decrescer novamente na seca (64 táxons ou 23,9%), onde se observou o mínimo de 

distribuição (Tabela 9; Figura 22). De fato, a dinâmica sazonal do fitoplâncton no lago Arara 

refletiu, em certo grau, as diferenças nas condições físico e/ou químicas do ambiente ao longo 

do período de coleta, como discutido abaixo. 

Na enchente, as condições de visibilidade foram razoáveis, com a transparência (1,30 

m) e a zona eufótica (1,86 m de espessura) atingindo seus índices máximos, sendo que 25% 

da coluna total de água (Pmax = 7,5 m) permaneceu iluminada (Tabela 4;Figura 8). A 

temperatura da água nas camadas superficiais oscilou ao redor de 29,0°C, observando-se 

gradiente térmico acentuado (2,4°C) entre as camadas superficiais e profundas do lago 

(Tabela 5; Figura 10). Os valores da condutividade elétrica (47,1 ± 4,5 S25/cm) e do pH 

(6,21 ± 0,06) refletiram a maior contribuição do influxo fluvial no grau de mistura de água do 

lago, a qual evidenciou caráter neutro leve (Tabelas 6 e 7; Figuras 12 e 14). As concentrações 

superficiais do oxigênio variaram de 2,8 a 3,0 mg/L (39-40% de saturação), com a ocorrência 

de condições hipóxicas e anóxicas abaixo de 2 metros de profundidade (Tabela 8; Figura16). 

Ao que tudo indica as condições físicas e/ou químicas do lago Arara na enchente 

foram favoráveis ao florescimento do fitoplâncton. A composição fitoplanctônica foi 

caracterizada pela dominância da divisão Chlorophyta com 57% ou 108 táxons identificados, 

destacando-se a classe Zygnemaphyceae com68 táxons (36%), representada essencialmente 

pelaordem Desmidiales com 62 táxons (33%), e a classe Chlorophyceae com 37 táxons (19%) 

inventariados (Tabela 9; Figuras 23 e 24). 
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Deve-se ressaltar também a contribuição da divisão Chromophyta com 24% (45 

táxons) do total de táxons identificados, destacando-se a classe Bacillariophyceae com 19% 

(36 táxons), representada principalmente pela ordem Naviculales (19 táxons). Em conjunto 

essas duas divisões contribuíram com cerca de 80% (153 táxons) do total de táxons 

inventariados na enchente (Tabela 9; Figuras 23 e 24). O gênero Closterium (Desmidiales) foi 

o que apresentou maior diversidade de espécies, com 19 táxons identificados (ver Anexo 1). 

Na cheia, as condições de visibilidade da massa de água do lago Arara foram 

extremamente críticas, reflexo do decréscimo acentuado da extensão da zona eufótica (0,64 

metros de espessura), embora a transparência (1,10 m) fosse ligeiramente inferior àquela da 

enchente. Como consequência, somente 6,4% (= 0,6 metros) da coluna total de água (Pmax = 

10 m) permaneceu iluminada (Tabela 4; Figura 8). A temperatura da água nas camadas 

superficiais oscilou ao redor de 28-30°C, observando-se gradiente térmico acentuado (2,9°C) 

entre as camadas superficiais e profundas do lago (Tabela 5; Figura 10). Os valores da 

condutividade elétrica (68,6 ± 4,9 S25/cm) e do pH (6,36 ± 0,03) refletiram a contribuição 

mais acentuada do influxo fluvial no grau de mistura de água do lago, que apresentou caráter 

neutro leve (Tabelas 6 e 7; Figuras 12 e 14). O grau de oxigenação da água superficial oscilou 

entre 2-3 mg/L (30-50% de saturação), observando-se redução acentuada do teor de oxigênio 

com a profundidade. As condiçõe hipóxicas e anóxicas persistem, se estendendo 

respectivamente por cerca de 9 metros e 6 metros em uma coluna de água de 10 metros 

(Tabela 8; Figura 16). 

As condições físicas e/ou químicas do lago Arara na cheia, particularmente com 

relação a disponibilidade de luz e oxigênio, foram extremamente desfavoráveis ao 

florescimento do fitoplâncton, o que pode explicar o decréscimo acentuado da abundância 

registrada (77 táxons) neste período. Como na fase anterior, a composição fitoplanctônica foi 

caracterizada pela dominância da divisão Chlorophyta com 39 táxons (51%) identificados, 

destacando-se as classes Chlorophyceae com21 táxons (27%) e Zygnemaphyceae com 18 

táxons (23%). Aordem Desmidiales foi a mais representativa, com 15 táxons (19%) 

identificados. As contribuições das divisões Euglenophyta (15 táxons ou 20%) e 

Chromophyta (13 táxons ou 17%), também foram relevantes (Tabela 9; Figuras 23 e 24). A 

diversidade de espécies foi baixa, com o maior índice (5 táxons) comum aos gêneros 

Closterium e Micrasterias (Desmidiales), e Euglena (Euglenales) (ver Anexos 1 e 3). 

Na vazante observa-se ligeiro aumento da disponibilidade de luz na coluna de água, 

com a zona eufótica atingindo 1,15 metros de espessura, sendo que 14% da coluna total de 
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água (Pmax = 8,0 m) permaneceu iluminada (Tabela 4; Figura 8). A temperatura superficial foi 

alta, oscilando ao redor de 31,0°C, observando-se gradiente térmico bastante acentuado 

(4,7°C) entre as camadas superficiais e profundas do lago, associado a presença de uma 

termoclina bem definida a cerca de 2 metros de profundidade (Tabela 5; Figuras 9 e 10). 

Como nas fases anteriores (enchente e cheia), os valores da condutividade elétrica (52,9 ± 5,1 

S25/cm) e pH (6,16 ± 0,14) ainda refletem a maior contribuição do influxo fluvial no grau de 

mistura de água do lago, que apresentou caráter levemente ácido bem próximo à neutralidade 

(Tabelas 6 e 7; Figuras 12 e 14).O grau de oxigenação da água superficial oscilou entre 2-3 

mg/L (30-40% de saturação), sendo que as condições hipóxicas e anóxicas ainda persistem e 

se desenvolvem abaixo de 2 metros de profundidade (Tabela 8; Figura 16). 

O leve acréscimo da abundância fitoplanctônica (106 táxons) registrada na vazante 

parece estar associado a pequena melhora das condições físicas e/ou químicas do lago Arara. 

Ao contrário das fases anteriores, a composição fitoplanctônica foi caracterizada pela 

dominância da divisão Euglenophyta, representada somente pela classe Euglenophyceae, e 

divisão Chlorophyta com 37% (39 táxons) e 36% (38 táxons) do total de táxons 

identificados,respectivamente. Dentre as clorófitas, destaca-se a classe Chlorophyceae com28 

táxons (26%) inventariados (Tabela 9; Figuras 23 e 24). O gênero Trachelomonas 

(Euglenales) foi o que apresentou maior diversidade de espécies, com 19 táxons identificados 

(ver Anexo 3). 

Na seca as condições de visibilidade no lago Arara foram relativamente críticas, 

associado ao baixo valor da transparência (0,35 m) e consequente redução na espessura da 

zona eufótica (0,95 m). Contudo, cerca de 33% da coluna total de água (Pmax = 2,6 m) 

permaneceu iluminada, fato certamente relacionada a menor profundidade do ambiente nesse 

período (Tabela 4; Figura 8). A temperatura superficial oscilou ao redor de 30-31°C, com a 

ocorrência de gradiente térmico discreto (1,6°C), próximo a condições isotérmicas (Tabela 5; 

Figura 10). Os valores da condutividade elétrica mostram queda acentuada, oscilando entre 

28-30S25/cm, associado a um padrão de distribuição vertical relativamente estável, indicando 

a maior contribuição do influxo local no grau de mistura de água presente no lago (Tabela 6; 

Figura 12). O mesmo comportamento era esperado com relação ao pH. Contudo, seus valores 

oscilaram entre 6,5-6,8, indicativo de uma maior contribuição do influxo fluvial no grau de 

mistura de água (Tabela 7; Figura 12). 

Com relação a distribuição de oxigênio, observa-se a completa oxigenação de toda a 

coluna de água, com valores oscilando entre 4-6 mg/L (50-90% de saturação), quebrando as 

camadas hipóxica e anóxica estabelecidas nas fases anteriores (Tabela 8; Figura 16). A 
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reoxigenarão da coluna de água na seca, pode estar associada à maior movimentação da massa 

de água em virtude da predominância do influxo local (águas bem-oxigenadas) no balanço 

hidrológico do lago, em consonância com a ocorrência de estratificação térmica menos 

intensa. 

As condições físicas e/ou químicas do lago Arara, na seca, particularmente em relação 

a disponibilidade de luz e oxigênio, foram melhores que as da cheia, o que não se refletiu na 

abundância do fitoplâncton, a qual evidenciou acentuado decréscimo (64 táxons). Como na 

vazante, a composição fitoplanctônica foi caracterizada pela dominância das divisões 

Euglenophyta e Chlorophyta, contribuindo respectivamente com 34% (22 táxons) e 33% (21 

táxons) do total de táxons identificados. Dentre as clorófitas, destaca-se a classe 

Chlorophyceae com 17 táxons (27%). Deve-se ressaltar a extrema pobreza taxonômica da 

classe Zygnemaphyceae, a qual foi representada por apenas 3 táxons (5%), com somente 1 

táxon pertencente a ordem Desmidiales (Tabela 9; Figuras 23 e 24). O gênero Phacus 

(Euglenales) foi o que apresentou maior diversidade de espécies, com 8 táxons identificados 

(ver Anexo 3). 

Em síntese, a dinâmica sazonal da abundância do fitoplâncton no lago Arara parece 

estar em sintonia com a disponibilidade de luz no ambiente, a exceção da seca. Tal fato pode 

estar relacionado à influência de outros fatores limitantes ao crescimento do fitoplâncton (ex. 

concentração de nutrientes) não abordados neste trabalho. 

 

5.2.4. Quociente composto do fitoplâncton (QCF) 

O valor do Quociente Composto do Fitoplâncton (QCF) indicou uma mudança 

continua no estado trófico do lago, o qual se apresentou como típico de ambiente levemente 

eutrófico na enchente e cheia, passando para eutrófico na vazante, adquirindo caráter 

eutrófico bastante acentuado na seca (Tabela 11; Figura 28). Em termos percentuais, a 

variabilidade sazonal do quociente fitoplanctônico no lago Arara parece estar condicionada a 

distribuição de dois grupos de algas, a saber: (a) Desmidiales, característico de ambientes 

oligotróficos; e (b) Euglenales, característico de ambientes eutróficos. 

As Desmidiales evidenciaram tendência decrescente acentuada ao longo do período de 

estudo, oscilando do percentual relativo máximo de 47% (62 táxons) na enchente ao mínimo 

de 2% (1 táxon) na seca. As Euglenales evidenciaram padrão inverso, ou seja, aumento 

acentuado ao longo do período de estudo, oscilando do percentual mínimo de 17% na 

enchente (22 táxons), atingindo o índice máximo de 49% na vazante (39 táxons) e seca (22 
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táxons) (Figura 29). Os outros grupos de algas característico de águas eutróficas, 

Chlorococcales (24-31%), Cyanophyceae (10-15%) e Centrales (2-7%) evidenciaram leve 

acréscimo ou decréscimo no seu percentual relativo, caracterizando uma distribuição sazonal 

relativamente estável. Portanto, a interação entre o padrão de distribuição sazonal das 

Desmidiales e Euglenales foi determinante para o aumento observado no quociente 

fitoplanctônico, particularmente na seca (Tabela 11; Figuras 28 e 29). 
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7. Figuras 
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Figura 1: Geomorfologia da bacia Amazônica, destaque do rio Amazonas-Solimões e os 

principais rios afluentes. Fonte: Google Imagens. 
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Figura 2: Geomorfologia da bacia Amazônica, destacando-se o sistema dos rios Solimões-

Amazonas e os principais afluentes. Fonte: Google Imagens. 
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Figura 3: O lago Arara (03º31'59,4"S; 61º27'33,9"W) localiza-se na margem esquerda do rio 

Solimões, no município de Caapiranga distante 133 km da cidade de Manaus. Fonte: 

Modificado do Google Earth. 
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Figura 4: O lago Arara (03º31'59,4"S; 61º27'33,9"W), na margem esquerda do rio Solimões, 

no município de Caapiranga com as áreas de coleta. Fonte: Modificado do Google Earth. 
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Figura 5: Flutuação do nível da água do rio Negro no ano de 2007. Fonte: Capitania dos 

Portos de Manaus, Amazonas. 
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Figura 6: Nível da água e transparência do lago Arara, no município de Caapiranga, no ano de 

2007.  
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Figura 7: Perfil vertical da radiação fotossintéticamente ativa (RFA) no lago Arara, 

evidenciando o decréscimo exponencial da intensidade luminosa com a profundidade. 
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Figura 8: Isopleta mostrando a distribuição espacial da RFA no lago Arara. A linha referente a 

1% da RFA incidente indica a profundidade da zona eufótica, enquanto a área amarela indica 

a proporção da coluna de água iluminada. 
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Figura 9: Perfil vertical da temperatura no lago Arara no ano de 2007. 
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Figura 10: Isopleta mostrando a distribuição espacial da temperatura no lago Arara no ano de 

2007. 
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Figura 11: Perfil vertical da condutividade elétrica no lago Arara no ano de 2007. 
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Figura 12: Isopleta mostrando a distribuição espacial da condutividade elétrica no lago Arara 

no ano de 2007. 
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Figura 13: Perfil vertical do potencial hidrogeniônico (pH) no lago Arara no ano de 2007. 
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Figura 14: Isopleta mostrando a distribuição espacial do potencial hidrogeniônico (pH) no 

lago Arara no ano de 2007. 
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Figura 15: Perfil vertical do oxigênio dissolvido no lago Arara no ano de 2007. 
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Figura 16: Isopleta mostrando a distribuição espacial do oxigênio dissolvido no lago Arara no 

ano de 2007. A área azul indica condições hipóxicas, e a área amarela indica condições 

anóxicas (zero oxigênio).  
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Figura 17: Distribuição sazonal da Clorofila-a no lago Arara. 
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Figura 18: Composição taxonômica do fitoplâncton no lago Arara. 
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Figura 19: Distribuição das classes e ordens dentro da Divisão Chlorophyta. 
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Figura 20: Distribuição das classes e ordens dentro da Divisão Chromophyta. 
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Figura 21: Distribuição das ordens dentro da Divisão Cyanophyta. 
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Figura 22: Distribuição sazonal do fitoplâncton no lago Arara. 
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Figura 23: Distribuição da composição da comunidade do fitoplâncton em cada fase do 

regime hidrológico no lago Arara. 
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Figura 24: Distribuição da riqueza de espécies do fitoplâncton em cada fase do regime 

hidrológico no lago Arara. 
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Figura 25: Frequência de distribuição das espécies do fitoplâncton no lago Arara de acordo 

com o Índice de Constância de Dajoz (ICD). 
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Figura 26: Resumo do Índice de Constância de Dajoz (ICD) para as espécies encontradas 

dentro das divisões Chlorophyta e Chromophyta, e principais classes. 
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Figura 27: Resumo do Índice de Constância de Dajoz (ICD) para as espécies encontradas 

dentro das divisões Euglenophyta, Cyanophyta e Phyrrophyta. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Constante Frequente Esporádica

ICD 25,5% 29,4% 45,1%

To
ta

l d
e 

tá
xo

ns
 id

en
tif

ic
ad

os
 (

#)

ICD Divisão Euglenophyta

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Constante Frequente Esporádica

ICD 35,3% 23,5% 41,2%

To
ta

l d
e 

tá
xo

ns
 id

en
tif

ic
ad

os
 (

#)

ICD Divisão Cyanophyta

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Constante Frequente Esporádica

ICD 33,3% 16,7% 50,0%

To
ta

l d
e 

tá
xo

ns
 id

en
tif

ic
ad

os
 (

#)

ICD Divisão Phyrrophyta



90 
 

 
Figura 28: Quociente Composto do Fitoplâncton (QCF) obtido a partir da composição da flora 

fitoplanctônica encontrada do lago Arara. 
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Figura 29: Distribuição sazonal dos grupos de algas componentes do quociente 

fitoplanctônico (QCF) no lago Arara. 
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8. Tabelas  
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Tabela 1: Cota do rio Negro para o ano hidrológico de 2007. Dados obtidos na Capitania dos 

Portos de Manaus. Abrev.: VD = variação diária. 

 

 
  

Mês

Cota VD Cota VD Cota VD Cota VD Cota VD Cota VD

Dias (m) (cm) (m) (cm) (m) (cm) (m) (cm) (m) (cm) (m) (cm)

1 21,43 3 23,26 3 23,47 0 24,16 6 26,30 6 27,81 5

2 21,46 3 23,29 3 23,46 -1 24,23 7 26,36 6 27,85 4

3 21,51 5 23,32 3 23,45 -1 24,29 6 26,41 5 27,88 3

4 21,57 6 23,35 3 23,44 -1 24,36 7 26,45 4 27,91 3

5 21,65 8 23,39 4 23,44 0 24,41 5 26,50 5 27,93 2

6 21,71 6 23,41 2 23,45 1 24,47 6 26,56 6 27,95 2

7 21,77 6 23,43 2 23,46 1 24,54 7 26,62 6 27,98 3

8 21,84 7 23,44 1 23,47 1 24,61 7 26,69 7 28,00 2

9 21,89 5 23,45 1 23,48 1 24,69 8 26,75 6 28,01 1

10 21,95 6 23,47 2 23,48 0 24,79 10 26,81 6 28,02 1

11 22,02 7 23,49 2 23,48 0 24,87 8 26,87 6 28,03 1

12 22,09 7 23,52 3 23,48 0 24,96 9 26,92 5 28,06 3

13 22,15 6 23,54 2 23,47 -1 25,06 10 26,97 5 28,08 2

14 22,22 7 23,56 2 23,49 2 25,13 7 27,01 4 28,09 1

15 22,29 7 23,57 1 23,50 1 25,21 8 27,07 6 28,11 2

16 22,35 6 23,57 0 23,50 0 25,29 8 27,12 5 28,12 1

17 22,41 6 23,56 -1 23,50 0 25,40 11 27,17 5 28,13 1

18 22,48 7 23,54 -2 23,51 1 25,47 7 27,20 3 28,14 1

19 22,52 4 23,52 -2 23,52 1 25,55 8 27,25 5 28,16 2

20 22,59 7 23,50 -2 23,54 2 25,60 5 27,30 5 28,17 1

21 22,67 8 23,47 -3 23,60 6 25,68 8 27,34 4 28,18 0

22 22,75 8 23,43 -4 23,65 5 25,76 8 27,40 6 28,18 0

23 22,84 9 23,41 -2 23,68 3 25,85 9 27,44 4 28,18 0

24 22,90 6 23,42 1 23,72 4 25,91 6 27,48 4 28,17 -1

25 22,96 6 23,43 1 23,76 4 25,98 7 27,53 5 28,16 -1

26 23,01 5 23,45 2 23,81 5 26,02 4 27,58 5 28,16 0

27 23,06 5 23,47 2 23,89 8 26,08 6 27,62 4 28,14 -2

28 23,10 4 23,47 0 23,94 5 26,14 6 27,66 4 28,13 -1

29 23,14 4 -- -- 24,00 6 26,19 5 27,70 4 28,11 -2

30 23,19 5 -- -- 24,04 4 26,24 5 27,72 2 28,10 -1

31 23,23 4 -- -- 24,10 6 -- -- 27,76 4 -- --

Encheu 1,83 Encheu 0,40 Encheu 0,67 Encheu 2,14 Encheu 1,52 Encheu 0,41

Vazou 0,00 Vazou -0,16 Vazou -0,04 Vazou 0,00 Vazou 0,00 Vazou -0,08

Mínima 21,43 Mínima 23,26 Mínima 23,44 Mínima 24,16 Mínima 26,30 Mínima 27,81

Média 22,35 Média 23,45 Média 23,61 Média 25,23 Média 27,08 Média 28,06

Máxima 23,23 Máxima 23,57 Máxima 24,10 Máxima 26,24 Máxima 27,76 Máxima 28,18

Mês

Cota VD Cota VD Cota VD Cota VD Cota VD Cota VD

Dias (m) (cm) (m) (cm) (m) (cm) (m) (cm) (m) (cm) (m) (cm)

1 28,09 -1 27,29 -4 24,15 -15 19,45 -14 17,87 6 19,26 6

2 28,07 -2 27,22 -7 23,99 -16 19,33 -12 17,93 6 19,33 7

3 28,05 -2 27,18 -4 23,83 -16 19,21 -12 17,97 4 19,40 7

4 28,02 -3 27,13 -5 23,66 -17 19,08 -13 18,02 5 19,51 11

5 28,01 -1 27,08 -5 23,49 -17 18,96 -12 18,07 5 19,59 8

6 28,00 -1 27,02 -6 23,32 -17 18,84 -12 18,14 7 19,67 8

7 27,99 -1 26,96 -6 23,15 -17 18,72 -12 18,19 5 19,77 10

8 27,97 -2 26,89 -7 22,98 -17 18,61 -11 18,25 6 19,86 9

9 27,95 -2 26,83 -6 22,80 -18 18,51 -10 18,33 8 19,96 10

10 27,93 -2 26,75 -8 22,61 -19 18,41 -10 18,39 6 20,06 10

11 27,92 -1 26,67 -8 22,46 -15 18,33 -8 18,45 6 20,15 9

12 27,90 -2 26,59 -8 22,28 -18 18,28 -5 18,52 7 20,22 7

13 27,89 -1 26,50 -9 22,11 -17 18,23 -5 18,57 5 20,36 14

14 27,87 -2 26,43 -7 21,95 -16 18,19 -4 18,62 5 20,44 8

15 27,85 -2 26,33 -10 21,79 -16 18,15 -4 18,68 6 20,52 8

16 27,82 -3 26,23 -10 21,63 -16 18,10 -5 18,74 6 20,59 7

17 27,80 -2 26,14 -9 21,48 -15 18,08 -2 18,77 3 20,66 7

18 27,78 -2 26,04 -10 21,31 -17 18,05 -3 18,81 4 20,71 5

19 27,75 -3 25,94 -10 21,16 -15 18,01 -4 18,85 4 20,77 6

20 27,72 -3 25,82 -12 21,02 -14 17,96 -5 18,87 2 20,82 5

21 27,70 -2 25,70 -12 20,87 -15 17,92 -4 18,88 1 20,85 3

22 27,67 -3 25,57 -13 20,72 -15 17,88 -4 18,89 1 20,89 4

23 27,64 -3 25,44 -13 20,57 -15 17,84 -4 18,91 2 20,94 5

24 27,61 -3 25,34 -10 20,41 -16 17,80 -4 18,93 2 20,99 5

25 27,57 -4 25,20 -14 20,26 -15 17,77 -3 18,95 2 21,05 6

26 27,54 -3 25,06 -14 20,12 -14 17,74 0 18,98 3 21,11 6

27 27,49 -5 24,91 -15 19,97 -15 17,74 0 19,02 4 21,17 6

28 27,46 -3 24,77 -14 19,85 -12 17,74 0 19,07 5 21,21 4

29 27,43 -3 24,60 -17 19,72 -13 17,75 1 19,14 7 21,27 6

30 27,39 -4 24,46 -14 19,59 -13 17,77 2 19,20 6 21,34 7

31 27,33 -6 24,30 -16 -- -- 17,81 4 -- -- 21,41 7

Encheu 0,00 Encheu 0,00 Encheu 0,00 Encheu 0,07 Encheu 1,39 Encheu 2,21

Vazou -0,77 Vazou -3,03 Vazou -4,71 Vazou -1,82 Vazou 0,00 Vazou 0,00

Mínima 27,33 Mínima 24,30 Mínima 19,59 Mínima 17,74 Mínima 17,87 Mínima 19,26

Média 27,78 Média 26,08 Média 21,78 Média 18,27 Média 18,60 Média 20,45

Máxima 28,09 Máxima 27,29 Máxima 24,15 Máxima 19,45 Máxima 19,20 Máxima 21,41

Dezembro

Estatística

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

Estatística

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
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Tabela 2: Perfil vertical da radiação fotossintéticamente ativa (RFA) incidente no Lago Arara 

no ano de 2007. Abrev.: I0 = RFA incidente; Iz = RFA na coluna de água; %Ate = grau de 

atenuação da RFA incidente com a profundidade. 

 

 
 

  

Prof. Prof.

(m) I0 IZ IZ / I0 %Ate Log (%Ate) (m) I0 IZ IZ / I0 RFAAte Log (%Ate)

0,00 1836,5 1145,50 0,624 62,37 1,795 0,00 1.892,6 1021,4 0,540 53,97 1,732

0,25 1804,0 561,80 0,311 31,14 1,493 0,25 1865,9 219,8 0,118 11,78 1,071

0,50 2192,0 375,40 0,171 17,13 1,234 0,50 1865,5 50,6 0,027 2,71 0,434

0,75 1880,5 191,21 0,102 10,17 1,007 0,75 1864,7 14,4 0,008 0,77 -0,113

1,00 2232,0 116,98 0,052 5,24 0,719 1,00 1855,5 1,3 0,001 0,07 -1,158

1,25 2026,0 61,85 0,031 3,05 0,485 1,25 1858,8 0,0 0,000 0,00

1,50 1935,9 32,58 0,017 1,68 0,226

1,75 1762,7 19,78 0,011 1,12 0,050

2,00 1737,9 11,84 0,007 0,68 -0,167

2,50 1807,6 4,91 0,003 0,27 -0,566

3,00 1745,2 1,99 0,001 0,11 -0,943

3,50 1590,8 0,57 0,000 0,04 -1,446

4,00 1495,6 0,00 0,000 0,00

Estatística Estatística

Básica I0 IZ IZ / I0 %Ate Log (%Ate) Básica I0 IZ IZ / I0 %Ate Log (%Ate)

Média 1849,7 194,2 0,102 10,23 - Média 1862,1 217,9 0,116 11,6 -

DP 210,2 333,4 0,181 18,11 - DP 4,7 402,3 0,213 21,3 -

CV 11,4 171,7 177,0 177,0 - CV 0,3 184,6 184,0 184,0 -

MAX 2232 1146 1 62 - MAX 1866 1021 1 54 -

MIN 1495,6 0,0 0,000 0,00 - MIN 1855,5 0,0 0,000 0,00 -

AV 736,4 1145,5 0,624 62,37 - AV 10,4 1021,4 0,540 53,97 -

Prof. Prof.

(m) I0 IZ IZ / I0 %Ate Log (%Ate) (m) I0 IZ IZ / I0 %Ate Log (%Ate)

0,00 1117,9 689,5 0,617 61,68 1,790 0,00 2245,0 1627,0 0,725 72,47 1,860

0,25 1047,3 292,3 0,279 27,91 1,446 0,25 2210,0 448,7 0,203 20,30 1,308

0,50 973,4 136,9 0,141 14,06 1,148 0,50 2207,0 108,3 0,049 4,91 0,691

0,75 976,7 57,3 0,059 5,86 0,768 0,75 2285,0 40,0 0,017 1,75 0,243

1,00 956,4 24,9 0,026 2,61 0,416 1,00 2150,0 10,0 0,005 0,47 -0,332

1,25 983,0 6,3 0,006 0,64 -0,195 1,25 2190,0 3,2 0,001 0,14 -0,839

1,50 1091,2 2,1 0,002 0,19 -0,722 1,50 2199,0 0,0 0,000 0,00

1,75 1120,8 0,0 0,000 0,00

Estatística Estatística

Básica I0 IZ IZ / I0 %Ate Log (%Ate) Básica I0 IZ IZ / I0 %Ate Log (%Ate)

Média 1033,3 151,2 0,141 14,12 - Média 2212,3 319,6 0,143 14,29 -

DP 69,3 239,3 0,215 21,47 - DP 42,7 598,2 0,267 26,65 -

CV 7 158 152 152 - CV 2 187 186 186 -

MAX 1120,8 689,5 0,617 61,68 - MAX 2285,0 1627,0 0,725 72,47 -

MIN 956,4 0,0 0,000 0,00 - MIN 2150,0 0,0 0,000 0,00 -

AV 164,4 689,5 0,617 61,68 - AV 135,0 1627,0 0,725 72,47 -

DP = desvio padrão; CV = coeficiente de variação; MAX = valor máximo; MIN = valor mínimo; AV = amplitude de variação.

RFA (µmol/m
2
/s) - Enchente RFA (µmol/m

2
/s) - Cheia

RFA (µmol/m
2
/s) - Enchente RFA (µmol/m

2
/s) - Cheia

RFA (µmol/m
2
/s) - Vazante

RFA (µmol/m
2
/s) - Vazante

RFA (µmol/m
2
/s) - Seca

RFA (µmol/m
2
/s) - Seca
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Tabela 3: Sumário da Análise de Regressão Linear Simples (e respectivo nível de 

significância) entre o Log do valor da RFA atenuada e a profundidade no lago Arara no ano 

de 2007. 

 

 
 
  

Coeficiente de Correlação (R) = 0,998

Coeficiente de Determinação (R
2
) = 0,996

R
2
 (ajustado) = 0,995

F (regressão) = 2.389,683 (p < 0,0001)

A
Inclinação da Reta = -1,102 (t = -48,884; p < 0,0001)

B
Interceptação-y = 1,857 (t = 81,951; p < 0,0001)

Coeficiente de Correlação (R) = 0,993

Coeficiente de Determinação (R
2
) = 0,987

R
2
 (ajustado) = 0,982

F (regressão) = 219,799 (p = 0,0006)

A
Inclinação da Reta = -0,354 (t = -14,826; p = 0,0007)

B
Interceptação-y = 0,639 (t = 25,083; p < 0,0001)

Coeficiente de Correlação (R) = 0,992

Coeficiente de Determinação (R
2
) = 0,983

R
2
 (ajustado) = 0,980

F (regressão) = 295,001 (p = 0,0002)

A
Inclinação da Reta = -0,596 (t = -17,205; p < 0,0001)

B
Interceptação-y = 1,146 (t = 31,072; p < 0,0001)

Coeficiente de Correlação (R) = 0,999

Coeficiente de Determinação (R
2
) = 0,999

R
2
 (ajustado) = 0,998

F (regressão) = 3.224,285 (p = 0,0002)

A
Inclinação da Reta = -0,463 (t = -56,783; p < 0,0001)

B
Interceptação-y = 0,851 (t = 100,084; p < 0,0001)

A
A inclinação da reta de regressão representa o coeficiente de atenuação vertical da luz.

B
O ponto em que a reta de regressão intercepta o eixo-y indica a espessura da zona eufótica.

Regressão Linear Simples - Período de Seca

Regressão Linear Simples - Período de Vazante

Regressão Linear Simples - Período de Cheia

Regressão Linear Simples - Período de Enchente
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Tabela 4: Valores do profundidade máxima, transparência, coeficiente de atenuação vertical 

da luz, espessura e profundidade da zona eufótica e coluna de água iluminada no Lago Arara 

no ano de 2007. 

 

 

 

  

Enchente Cheia Vazante Seca

Profundidade máxima (m) 7,50 10,00 8,00 2,60

Transparência (m) 1,30 1,10 1,10 0,35

Coeficiente de atenuação vertical (m-1) -1,10 -0,35 -0,60 -0,46

Espessura da zona eufótica (m) 1,86 0,64 1,15 0,85

Profundidade da zona eufótica (m) 5,64 9,36 6,85 1,76

Coluna de água iluminada (%) 24,8% 6,4% 14,3% 32,7%

Variáveis
Fase do regime hidrológico
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Tabela 5: Distribuição vertical da temperatura da água (
o
C) no lago Arara no ano de 2007. 

 

 

  

Prof. (m) (°C) Prof. (m) (°C) Prof. (m) (°C) Prof. (m) (°C)

0,0 29,3 0,0 29,8 0,0 31,0 0,0 31,5

0,5 29,2 0,5 29,1 0,5 31,0 0,5 31,5

1,0 29,0 1,0 27,5 1,0 30,9 1,0 30,2

1,5 28,9 1,5 27,5 1,5 30,6 1,5 30,0

2,0 28,7 2,0 27,5 2,0 27,5 2,0 29,9

2,5 28,4 2,5 27,3 2,5 27,2 2,5 29,9

3,0 28,1 3,0 27,2 3,0 27,0

3,5 27,7 3,5 27,1 3,5 26,9

4,0 27,4 4,0 27,1 4,0 26,8

4,5 27,3 4,5 27,1 4,5 26,8

5,0 27,2 5,0 27,1 5,0 26,7

5,5 27,2 5,5 27,1 5,5 26,7

6,0 27,1 6,0 27,1 6,0 26,6

6,5 27,0 6,5 27,1 6,5 26,5

7,0 26,9 7,0 27,1 7,0 26,3

7,5 27,1 7,5 26,3

8,0 27,1 8,0 26,3

8,5 27,1

9,0 27,1

9,5 27,0

10,0 26,9

Estatistica (°C) Estatistica (°C) Estatistica (°C) Estatistica (°C)

Média 28,0 Média 27,4 Média 27,7 Média 30,5

DP 0,9 DP 0,7 DP 1,8 DP 0,8

CV 3,1 CV 2,6 CV 6,6 CV 2,6

MAX 29,3 MAX 29,8 MAX 31,0 MAX 31,5

MIN 26,9 MIN 26,9 MIN 26,3 MIN 29,9

AV 2,4 AV 2,9 AV 4,7 AV 1,6

DP = desvio padrão; CV = coeficiente de variação; MAX = valor máximo; MIN = valor mínimo; AV = amplitude de variação.

Enchente Cheia Vazante Seca

Enchente Cheia Vazante Seca
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Tabela 6: Distribuição vertical da condutividade elétrica (µS25/cm) no lago Arara no ano de 

2007. 

 

 

 

  

Prof. (m)  (µS25/cm) Prof. (m)  (µS25/cm) Prof. (m)  (µS25/cm) Prof. (m)  (µS25/cm)

0,0 46,8 0,0 53,0 0,0 46,6 0,0 28,3

0,5 46,7 0,5 56,3 0,5 46,6 0,5 28,4

1,0 46,3 1,0 69,1 1,0 46,5 1,0 30,1

1,5 45,6 1,5 69,1 1,5 46,3 1,5 30,6

2,0 45,2 2,0 69,0 2,0 53,6 2,0 30,8

2,5 45,4 2,5 69,9 2,5 49,0 2,5 30,3

3,0 44,4 3,0 70,8 3,0 50,8

3,5 47,4 3,5 71,2 3,5 50,4

4,0 46,4 4,0 71,3 4,0 51,6

4,5 44,2 4,5 71,3 4,5 52,5

5,0 43,6 5,0 71,4 5,0 53,4

5,5 46,7 5,5 71,3 5,5 55,5

6,0 50,4 6,0 71,2 6,0 58,4

6,5 55,0 6,5 71,2 6,5 58,4

7,0 58,5 7,0 71,1 7,0 58,4

7,5 71,1 7,5 60,5

8,0 70,4 8,0 61,3

8,5 70,2

9,0 70,1

9,5 67,2

10,0 64,8

Estatistica  (µS) Estatistica  (µS) Estatistica  (µS) Estatistica  (µS)

Média 47,5 Média 68,6 Média 52,9 Média 29,8

DP 4,1 DP 4,9 DP 5,1 DP 1,1

CV 8,7 CV 7,2 CV 9,7 CV 3,7

MAX 58,5 MAX 71,4 MAX 61,3 MAX 30,8

MIN 43,6 MIN 53,0 MIN 46,3 MIN 28,3

AV 14,9 AV 18,4 AV 15,0 AV 2,5

DP = desvio padrão; CV = coeficiente de variação; MAX = valor máximo; MIN = valor mínimo; AV = amplitude de variação.

Cheia Vazante Seca

Enchente Cheia Vazante Seca

Enchente
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Tabela 7: Distribuição vertical do potencial hidrogeniônico (pH) no lago Arara no ano de 

2007. 

 

 
 
  

Prof. (m) pH Prof. (m) pH Prof. (m) pH Prof. (m) pH

0,0 6,30 0,0 6,46 0,0 6,38 0,0 6,83

0,5 6,29 0,5 6,33 0,5 6,38 0,5 6,75

1,0 6,30 1,0 6,35 1,0 6,35 1,0 6,51

1,5 6,28 1,5 6,39 1,5 6,32 1,5 6,48

2,0 6,25 2,0 6,38 2,0 6,13 2,0 6,50

2,5 6,24 2,5 6,38 2,5 6,09 2,5 6,52

3,0 6,23 3,0 6,37 3,0 6,10

3,5 6,20 3,5 6,37 3,5 6,10

4,0 6,18 4,0 6,38 4,0 6,10

4,5 6,17 4,5 6,38 4,5 6,09

5,0 6,15 5,0 6,37 5,0 6,10

5,5 6,15 5,5 6,37 5,5 6,12

6,0 6,14 6,0 6,36 6,0 6,13

6,5 6,14 6,5 6,36 6,5 6,10

7,0 6,14 7,0 6,36 7,0 6,08

7,5 6,36 7,5 6,08

8,0 6,35 8,0 6,08

8,5 6,35

9,0 6,36

9,5 6,31

10,0 6,28

Estatistica pH Estatistica pH Estatistica pH Estatistica pH

Média 6,21 Média 6,36 Média 6,16 Média 6,60

DP 0,06 DP 0,03 DP 0,11 DP 0,15

CV 1,0 CV 0,5 CV 1,8 CV 2,3

MAX 6,30 MAX 6,46 MAX 6,38 MAX 6,83

MIN 6,14 MIN 6,28 MIN 6,08 MIN 6,48

AV 0,16 AV 0,18 AV 0,30 AV 0,36

DP = desvio padrão; CV = coeficiente de variação; MAX = valor máximo; MIN = valor mínimo; AV = amplitude de variação.

Cheia Vazante SecaEnchente

Enchente Cheia Vazante Seca
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Tabela 8: Distribuição vertical do oxigênio dissolvido (mg/L e % Saturação) no lago Arara no 

ano de 2007. 

 

 
 

  

Prof. (m)  (mg/L)  (% Sat.) Prof. (m)  (mg/L)  (% Sat.) Prof. (m)  (mg/L)  (% Sat.) Prof. (m)  (mg/L)  (% Sat.)

0,0 3,05 39,7 0,0 3,47 47,0 0,0 3,03 41,1 0,0 6,60 91,1

0,5 2,98 39,2 0,5 1,72 27,1 0,5 2,96 40,2 0,5 6,25 88,8

1,0 2,82 37,0 1,0 0,21 2,6 1,0 2,67 36,3 1,0 4,37 58,7

1,5 2,73 35,4 1,5 0,22 2,8 1,5 2,03 28,7 1,5 4,14 55,4

2,0 2,30 32,8 2,0 0,16 2,6 2,0 0,71 10,1 2,0 4,55 60,6

2,5 0,88 12,0 2,5 0,07 0,9 2,5 0,05 0,7 2,5 4,61 61,3

3,0 0,09 1,2 3,0 0,03 0,4 3,0 0,01 0,1

3,5 0,05 0,7 3,5 0,00 0,0 3,5 0,00 0,0

4,0 0,02 0,2 4,0 0,00 0,0 4,0 0,00 0,0

4,5 0,00 0,0 4,5 0,00 0,0 4,5 0,00 0,0

5,0 0,00 0,0 5,0 0,00 0,0 5,0 0,00 0,0

5,5 0,00 0,0 5,5 0,00 0,0 5,5 0,00 0,0

6,0 0,00 0,0 6,0 0,00 0,0 6,0 0,00 0,0

6,5 0,00 0,0 6,5 0,00 0,0 6,5 0,00 0,0

7,0 0,00 0,0 7,0 0,00 0,0 7,0 0,00 0,0

7,5 0,00 0,0 7,5 0,00 0,0

8,0 0,00 0,0 8,0 0,00 0,0

8,5 0,00 0,0

9,0 0,00 0,0

9,5 0,00 0,0

10,0 0,00 0,0

Estatistica  (mg/L)  (% Sat.) Estatistica  (mg/L)  (% Sat.) Estatistica  (mg/L)  (% Sat.) Estatistica  (mg/L)  (% Sat.)

Média 0,99 13,2 Média 0,28 4,0 Média 0,67 9,2 Média 5,09 69,3

DP 1,33 17,6 DP 0,82 11,5 DP 1,17 16,0 DP 1,06 16,1

CV 133,9 133,2 CV 293,2 289,0 CV 173,8 173,0 CV 20,7 23,3

MAX 3,05 39,7 MAX 3,47 47,0 MAX 3,03 41,1 MAX 6,60 91,1

MIN 0,00 0,0 MIN 0,00 0,0 MIN 0,00 0,0 MIN 4,14 55,4

AV 3,05 39,7 AV 3,47 47,0 AV 3,03 41,1 AV 2,46 35,7

DP = desvio padrão; CV = coeficiente de variação; MAX = valor máximo; MIN = valor mínimo; AV = amplitude de variação.

Enchente Cheia Vazante Seca

Enchente Cheia Vazante Seca
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Tabela 9: Resumo da análise qualitativa do fitoplâncton no lago Arara no ano de 2007. 

Táxons identificados. 

 

 

  

Divisão Chlorophyta

Classe Chlorophyceae Enchente Cheia Vazante Seca Total %Parcial %Total

Ordem Chlorococcales 32 15 20 14 50 36,0% 18,7%

Ordem Tetrasporales 1 1 1 0 2 1,4% 0,7%

Ordem  Ulotrichales 1 0 1 1 1 0,7% 0,4%

Ordem Volvocales 3 5 6 2 6 4,3% 2,2%

Total Chlorophyceae 37 21 28 17 59 42,4% 22,0%

Classe Oedogoniophyceae Enchente Cheia Vazante Seca (#) %Parcial %Total

Ordem Oedogoniales 3 0 0 1 3 2,2% 1,1%

Total Oedogoniophyceae 3 0 0 1 3 2,2% 1,1%

Classe Zygnemaphyceae Enchente Cheia Vazante Seca (#) %Parcial %Total

Ordem Desmidiales 62 15 10 1 70 50,4% 26,1%

Ordem Zygnematales 6 3 0 2 7 5,0% 2,6%

Total Zygnemaphyceae 68 18 10 3 77 55,4% 28,7%

Total Chlorophyta 108 39 38 21 139 100,0% 51,9%

Porcentagem 77,7% 28,1% 27,3% 15,1% - - -

Divisão Euglenophyta

Classe Euglenophyceae Enchente Cheia Vazante Seca Total %Parcial %Total

Ordem Euglenales 22 15 39 22 51 100,0% 19,0%

Total Euglenophyta 22 15 39 22 51 100,0% 19,0%

Porcentagem 43,1% 29,4% 76,5% 43,1% - - -

Divisão Chromophyta

Classe Chrysophyceae Enchente Cheia Vazante Seca Total %Parcial %Total

Ordem Isochrysidales 1 0 0 0 1 1,8% 0,4%

Ordem Ochromonadales 8 4 7 5 13 23,6% 4,9%

Total Chrysophyceae 9 4 7 5 14 25,5% 5,2%

Classe Bacillariophyceae Enchente Cheia Vazante Seca (#) %Parcial %Total

Ordem BiddulphIales 1 0 0 0 1 1,8% 0,4%

Ordem Coscinodiscales 3 2 2 3 4 7,3% 1,5%

Ordem Diatomales 3 1 2 0 5 9,1% 1,9%

Ordem Eunotiales 8 3 1 2 8 14,5% 3,0%

Ordem Naviculales 19 1 2 0 20 36,4% 7,5%

Ordem Rhizosoleniales 2 2 2 2 2 3,6% 0,7%

Total Bacillariophyceae 36 9 9 7 40 72,7% 14,9%

Classe Xanthophyceae Enchente Cheia Vazante Seca (#) %Parcial %Total

Ordem Mischococcales 0 0 0 1 1 1,8% 0,4%

Total Xanthophyceae 0 0 0 1 1 1,8% 0,4%

Total Chromophyta 45 13 16 13 55 100,0% 20,5%

Porcentagem 81,8% 23,6% 29,1% 23,6% - - -

Divisão Cyanophyta

Classe Cyanophyceae Enchente Cheia Vazante Seca Total %Parcial %Total

Ordem Chroococcales 2 2 3 2 4 23,5% 1,5%

Ordem Nostocales 4 2 3 0 5 29,4% 1,9%

Ordem Oscillatoriales 6 3 2 3 7 41,2% 2,6%

Ordem Stigonematales 1 1 1 0 1 5,9% 0,4%

Total Cyanophyta 13 8 9 5 17 100,0% 6,3%

Porcentagem 76,5% 47,1% 52,9% 29,4% - - -

Divisão Phyrrophyta

Classe Dinophyceae Enchente Cheia Vazante Seca Total %Parcial %Total

Ordem Peridiniales 3 2 4 3 6 100,0% 2,2%

Total Phyrrophyta 3 2 4 3 6 100,0% 2,2%

Porcentagem 50,0% 33,3% 66,7% 50,0% - - -

Enchente Cheia Vazante Seca Total %Parcial %Total

Total Geral 191 77 106 64 268 - 100%

Porcentagem 71,3% 28,7% 39,6% 23,9% - - -

Lago Arara
Táxons identificados (#)

Táxons identificados (#)

Táxons identificados (#) Porcentagem

Porcentagem

Porcentagem

Táxons identificados (#) Porcentagem

PorcentagemTáxons identificados (#)

Táxons identificados (#) Porcentagem
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Tabela 10: Resumo do Índice de Constância de Dajoz (ICD) para a comunidade 

fitoplanctônica no lago Arara. 

 
  

Divisão Chlorophyta Total

Classe Chlorophyceae Esporádica Frequente Constante (#)

Ordem Chlorococcales 28 15 7 50

Ordem Tetrasporales     1 1 0 2

Ordem Ulotrichales 0 0 1 1

Ordem Volvocales 1 2 3 6

Total Chlorophyceae 30 18 11 59

% Chlorophyceae 21,6% 12,9% 7,9% 7,9%

Classe Oedogoniophyceae Esporádica Frequente Constante Total

Ordem Oedogoniales 2 1 0 3

Total Oedogoniophyceae 2 1 0 3

% Oedogoniophyceae 1,4% 0,7% 0,0% 0,0%

Classe Zygnemaphyceae Esporádica Frequente Constante Total

Ordem Desmidiales 55 12 3 70

Ordem Zygnematales 4 2 1 7

Total Zygnemaphyceae 59 14 4 77

% Zygnemaphyceae 42,4% 10,1% 2,9% 2,9%

Total Chlorophyta 91 33 15 139

% Chlorophyta 65,5% 23,7% 10,8% 100,0%

Divisão Euglenophyta Total

Classe Euglenophyceae Esporádica Frequente Constante (#)

Ordem Euglenales 23 15 13 51

Total Euglenophyceae 23 15 13 51

Total Euglenophyta 23 15 13 51

% Euglenophyta 45,1% 29,4% 25,5% 100,0%

Divisão Chromophyta Total

Classe Chrysophyceae Esporádica Frequente Constante (#)

Ordem Isochrysidales 1 0 0 1

Ordem Ochromonadales 6 3 4 13

Total Chrysophyceae 7 3 4 14

% Chrysophyceae 12,7% 5,5% 7,3% 7,3%

Classe Bacillariophyceae Esporádica Frequente Constante Total

Ordem BiddulphIales 1 0 0 1

Ordem Coscinodiscales 2 0 2 4

Ordem Diatomales 4 1 0 5

Ordem Eunotiales 3 4 1 8

Ordem Naviculales 19 0 1 20

Ordem Rhizosoleniales 0 0 2 2

Total Bacillariophyceae 29 5 6 40

% Bacillariophyceae 52,7% 9,1% 10,9% 10,9%

Classe Xanthophyceae Esporádica Frequente Constante Total

Ordem Mischococcales 1 0 0 1

Total Xanthophyceae 1 0 0 1

% Xanthophyceae 1,8% 0,0% 0,0% 0,0%

Total Chromophyta 37 8 10 55

% Chromophyta 67,3% 14,5% 18,2% 100,0%

Divisão Cyanophyta Total

Classe Cyanophyceae Esporádica Frequente Constante (#)

Ordem Chroococcales 2 0 2 4

Ordem Nostocales 2 2 1 5

Ordem Oscillatoriales 3 2 2 7

Ordem Stigonematales 0 0 1 1

Total Cyanophyceae 7 4 6 17

Total Cyanophyta 7 4 6 17

% Cyanophyta 41,2% 23,5% 35,3% 100,0%

Divisão Phyrrophyta Total

Classe Dinophyceae Esporádica Frequente Constante (#)

Ordem Peridiniales 3 1 2 6

Total Dinophyceae 3 1 2 6

Total Phyrrophyta 3 1 2 6

% Phyrrophyta 50,0% 16,7% 33,3% 100,0%

Total

Esporádica Frequente Constante (#)

Total Geral 161 61 46 268

% Total 60,1% 22,8% 17,2% 100,0%

Lago Arara

Taxóns identificados (#)

Taxóns identificados (#)

Taxóns identificados (#)

Taxóns identificados (#)

Taxóns identificados (#)

Taxóns identificados (#)
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Tabela 11: Distribuição dos grupos componentes do Quociente Composto do Fitoplâncton 

(QCF) e valor do respectivo índice ao longo do período de estudo no lago Arara. 

 

 

 

 

 

Fitoplâncton

(# táxons) Enchente Cheia Vazante Seca

Cyanophyceae 13 8 9 5

Chlorococcales 32 15 20 14

Centrales 3 2 2 3

Euglenales 22 15 39 22

Desmidiales 62 15 10 1

Total Geral 132 55 80 45

Fitoplâncton

(% relativa) Enchente Cheia Vazante Seca

Cyanophyceae 10% 15% 11% 11%

Chlorococcales 24% 27% 25% 31%

Centrales 2% 4% 3% 7%

Euglenales 17% 27% 49% 49%

Desmidiales 47% 27% 13% 2%

Total Geral 100% 100% 100% 100%

O grupo Centrales corresponde à ordem Coscinodiscales

Enchente Cheia Vazante Seca

Valor 1,1 2,7 7,0 44,0

Estado trófico LevEut LevEut Eut AltEut

Faixa

20 < QCF ≤ 43 Altamente eutrófico AltEut

5 < QCF ≤ 20 eutrófico Eut

3 < QCF ≤ 5 Moderadamente eutrófico ModEut

1 < QCF ≤ 3 Levemente eutrófico LevEut

QCF ≤ 1 Oligotrófico Olig

Estado trófico

Fase do regime hidrológico

Fase do regime hidrológico

QCF
Fase do regime hidrológico
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Anexo 1: Distribuição sazonal das espécies da divisão Chlorophyta do lago Arara no ano 

hidrológico de 2007. Abrev.: + = presença; - = ausência; E = Enchente; C = Cheia; V= 

Vazante; S = Seca. 

 
Divisão Chlorophyta Lago Arara Índice de Constância 

Classe Chlorophyceae Ano hidrológico 2007 Táxons identificados 

Ordem Chlorococcales E C V S № % Frequência 

Acanthosphaera zachariasii Lemmermann + - - - 1 25% Esporádica 

Actinastrum hantzschii Lagerheim + + + - 3 75% Constante 

Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs + - + - 2 50% Frequente 

Ankistrodesmus gracilis (Reinsch) Korsikov - - + - 1 25% Esporádica 

Botryococcus braunii Kützing + + + + 4 100% Constante 

Botryococcus sudetica (Lemmermann) Chod. - - + + 2 50% Frequente 

Chlorococcum sp. + + + + 4 100% Constante 

Closteriopsis longissima (Lemmermann) Lemmermann - - + - 1 25% Esporádica 

Closteriopsis sp. + - - - 1 25% Esporádica 

Coelastrum astroideum De Notaris + - - + 2 50% Frequente 

Coelastrum cambricum Archer + - - + 2 50% Frequente 

Coelastrum cambricum Archer var. intermedium (Bohlin) G. S. West + - - - 1 25% Esporádica 

Coelastrum microporum Naeg. - - + + 2 50% Frequente 

Coelastrum reticulatum (Dang.) Senn - - - + 1 25% Esporádica 

Coelastrum skujae Korsch. + - - - 1 25% Esporádica 

Coenocystis planctonica Korsch. - + + - 2 50% Frequente 

Crucigenia crucifera (Wolle) Collins - - - + 1 25% Esporádica 

Crucigenia fenestrata (Schmidle) Schmidle + - - + 2 50% Frequente 

Dictyosphaerium ehrenbergianum Naeg. - + + - 2 50% Frequente 

Dictyosphaerium pulchellum Wood. + + + - 3 75% Constante 

Eutetramorus planctonica (Korschik.) Bourrelly + - + - 2 50% Frequente 

Franceia ovalis France & Lemmermann + + - - 2 50% Frequente 

Gloeocystis botryoides (Kützing) Nägeli + + + - 3 75% Constante 

Golenkinia paucispina West & West - + - - 1 25% Esporádica 

Golenkinia radiata Chodat - - + - 1 25% Esporádica 

Gyoeffyana humicola Kol. & F. Chodat - + - - 1 25% Esporádica 

Kirchneriella roselata Hind - + - - 1 25% Esporádica 

Monoraphidium affixum Hind + - - - 1 25% Esporádica 

Oocystis lacustris Chodat + - - - 1 25% Esporádica 

Oocystis marssonii Lemmermann + - - + 2 50% Frequente 

Palmellocystis planctonica Korschik. - - + - 1 25% Esporádica 

Pediastrum duplex Meyen + - - - 1 25% Esporádica 

Pediastrum duplex Meyenvar. gracillimum W. & G. S. West + - - - 1 25% Esporádica 

Pediastrum duplex Meyen var. subgranulatum Raciborski + - - - 1 25% Esporádica 

Pediastrum simplex (Meyen) Lemmermann + - - - 1 25% Esporádica 

Pediastrum tetras (Ehrenberg) Rafls - - - + 1 25% Esporádica 

Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chodat + - - - 1 25% Esporádica 

Scenedesmus dimorphus (Turp.) Kuetzing + - - - 1 25% Esporádica 

Scenedesmus ecornis (Ralfs) Chodat + - - - 1 25% Esporádica 

Scenedesmus perforatus Lemmermann  - - - + 1 25% Esporádica 

Scenedesmus quadricauda (Turp.) Brébisson + + - - 2 50% Frequente 

Selenastrum gracile Reinsch + - - - 1 25% Esporádica 

Siderocystopsis fusca (Korch) Swale  + - + - 2 50% Frequente 
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Sphaerobotrys fluviatilis Butch.  - - + - 1 25% Esporádica 

Ordem Chlorococcales E C V S № % Frequência 

Sphaerocystis schroeteri (Lemmermann) Chodat + + + - 3 75% Constante 

Tetraëdron incus (Teiling) G.M. Smith - - + - 1 25% Esporádica 

Tetraëdron regulare Kützing + + - + 3 75% Constante 

Tetraëdron trigonum (Nägeli) Hansgirg - + + - 2 50% Frequente 

Tetrastrum heteracanthum (Nordstedt) Chodat + - - - 1 25% Esporádica 

Westella botryoides (W. West) Wildem. + - - + 2 50% Frequente 

Ordem Tetrasporales      E C V S № % Frequência 

Tetraspora gelatinosa (Vaucher) Desvaux 0 0 1 0 1 25% Esporádica 

Tetrasporidium javanicum Moeb. 1 1 0 0 2 50% Frequente 

Ordem Ulotrichales E C V S № % Frequência 

Geminella minor Heering + - + + 3 75% Constante 

Ordem Volvocales E C V S № % Frequência 

Eudorina elegans Ehrenberg + + + + 4 100% Constante 

Eudorina unicocca G. M. Smith - + + - 2 50% Frequente 

Gonium pectorale Mueller - - + - 1 25% Esporádica 

Pandorina morum (Mull.) Bory + + + + 4 100% Constante 

Volvox aureus Ehrenberg + + + - 3 75% Constante 

Volvox carteri Stein - + + - 2 50% Frequente 

Classe Oedogoniophyceae Ano hidrológico 2007 Táxons identificados 

Ordem Oedogoniales E C V S № % Frequência 

Oedogonium crassum (Hass.) Wittr. + - - - 1 25% Esporádica 

Oedogonium glabrum Hallas + - - - 1 25% Esporádica 

Oedogonium sp. + - - + 2 50% Frequente 

Classe Zygnemaphyceae Ano hidrológico 2007 Táxons identificados 

Ordem Desmidiales E C V S № % Frequência 

Actinotaenium globosum (Bulheim) Teiling + - - - 1 25% Esporádica 

Actinotaenium wollei (Gronblad) Teiling + - - - 1 25% Esporádica 

Closterium aciculare T. West + - - - 1 25% Esporádica 

Closterium calosporum Wittrock + - - - 1 25% Esporádica 

Closterium dianae Ehrenberg + - - - 1 25% Esporádica 

Closterium dianae Ehrenberg var. brevius (Wittrock) Petkoff + - - - 1 25% Esporádica 

Closterium dianae Ehrenberg var. compresum Klebs + - - - 1 25% Esporádica 

Closterium ehrenbergii Meneghini + - - - 1 25% Esporádica 

Closterium gracile Brébisson  - - + - 1 25% Esporádica 

Closterium gracile Brébisson var. gracile f. elongatum (W. & G.S. West) Kossinsk.  + - + - 2 50% Frequente 

Closterium kuetzingii Brébisson + + + - 3 75% Constante 

Closterium lunula (Müller) Nitzsch var. intermedium Gutwinski + + - - 2 50% Frequente 

Closterium macilentum Brébisson + - - - 1 25% Esporádica 

Closterium nasutum Nordstedt + - - - 1 25% Esporádica 

Closterium nematodes Joshua + - - - 1 25% Esporádica 

Closterium parvulum Nageli + - - - 1 25% Esporádica 

Closterium porrectum Nordstedt + - - - 1 25% Esporádica 

Closterium praelongum Brébisson var. praelongum f. brevius W. West + - - - 1 25% Esporádica 

Closterium pseudolunula Borge var. concavum Förster & Eckert + - - - 1 25% Esporádica 

Closterium setaceum Ehrenberg + + + - 3 75% Constante 

Closterium subulatum (Kützing) Brébisson - + + - 2 50% Frequente 

Closterium subulatum (Kützing) Brébisson var. maius Krieger + + - - 2 50% Frequente 
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Closterium venus Kützing + - - - 1 25% Esporádica 

Ordem Desmidiales E C V S № % Frequência 

Cosmarium contractum var. minutum (Delponte) W.& G.S. West - - + - 1 25% Esporádica 

Cosmarium crenatiforme Grönblad + - - - 1 25% Esporádica 

Cosmarium incrassatum (Fritsch & Ritch) Krieger & Gerloff + - - - 1 25% Esporádica 

Cosmarium lundelli Del Ponte + - - - 1 25% Esporádica 

Cosmarium obsoletum (Hantzsch) Reinsch + - - - 1 25% Esporádica 

Desmidium aptogonum Brébisson var. acutius Nordstedt - + - - 1 25% Esporádica 

Desmidium quadratum Nordstedt + - - - 1 25% Esporádica 

Euastrum abruptumNordstedt var. subglaziowii (Borge) Krieger  - + - - 1 25% Esporádica 

Euastrum denticulatum (Kirchner) Gay + - - - 1 25% Esporádica 

Euastrum evolutum W. & G.S.West var. perornatum Scott & Croasdale + - - - 1 25% Esporádica 

Euastrum gemmatum Brébisson f. porosum Förster + - - - 1 25% Esporádica 

Gonatozygon aculeatum Hastings + - - - 1 25% Esporádica 

Gonatozygon kinahani (Archer) Rabenhorst var. interruptum Forster + - - - 1 25% Esporádica 

Gonatozygon monotaenium De Bary + - - - 1 25% Esporádica 

Gonatozygon monotaenium De Bary var. pilosellum Nordstedt + - - - 1 25% Esporádica 

Hyalotheca dissiliens (Smith) Brébisson + - - - 1 25% Esporádica 

Hyalotheca indica Turner var. javanica Gutwinski + - - - 1 25% Esporádica 

Hyalotheca mucosa (Mertens) Ehrenberg + - - - 1 25% Esporádica 

Micrasterias borgei Krieger + + - - 2 50% Frequente 

Micrasterias furcata C. Agardh ex Ralfs + + - - 2 50% Frequente 

Micrasterias laticeps Nordstedt + + - - 2 50% Frequente 

Micrasterias mahabuleshwarensis Hobsen var. amazonensis Förster + + - - 2 50% Frequente 

Micrasterias radiata Hassall var. brasiliensis Grönblad + + - - 2 50% Frequente 

Micrasterias radiosa Ralfs + - - - 1 25% Esporádica 

Micrasterias radiosa Ralfs var. ornata Nordstedt + - - - 1 25% Esporádica 

Penium spirostriolatum Barker + + - - 2 50% Frequente 

Pleurotaenium coronatum (Brébisson) Rabenhorst + - - - 1 25% Esporádica 

Pleurotaenium coronatum (Brébisson) Rabenhorst var. fluctuatum W. West + - - - 1 25% Esporádica 

Pleurotaenium minutum (Ralfs) Delponte + - - - 1 25% Esporádica 

Pleurotaenium trabecula (Ehrenberg) Nageli + - - - 1 25% Esporádica 

Sphaerozosma laeve (Nordstedt) Thomasson + - + - 2 50% Frequente 

Spondylosium pulchrum (Baileyi) Archer + - - - 1 25% Esporádica 

Staurastrum asterioideum W. & G.S. West + - - - 1 25% Esporádica 

Staurastrum leptocladum Nordstedt + - - - 1 25% Esporádica 

Staurastrum leptocladum Nordstedt var. cornutum Wille + - - + 2 50% Frequente 

Staurastrum leptocladum Nordstedt var. inerme Förster + - - - 1 25% Esporádica 

Staurastrum longipes (Nordstedt) Teiling - - + - 1 25% Esporádica 

Staurastrum minnesotense Wolle + - - - 1 25% Esporádica 

Staurastrum pseudosebaldi Wille + - - - 1 25% Esporádica 

Staurastrum quadrinotatum Grönblad - - + - 1 25% Esporádica 

Staurastrum setigerum Gleve var. spinellosum Forster + - - - 1 25% Esporádica 

Staurastrum tectum Borge var. ayayense Grönblad + + + - 3 75% Constante 

Staurodesmus mucronatus (Ralfs) Croasdale + - - - 1 25% Esporádica 

Staurodesmus spencerianus (Maskell) Teiling - + - - 1 25% Esporádica 

Staurodesmus subulatus (Kützing) Croasdale + - - - 1 25% Esporádica 

Staurodesmus triangularis (Lagerheim) Teiling + - - - 1 25% Esporádica 

Xanthidium trilobum Nordstedt + - - - 1 25% Esporádica 
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Ordem Zygnematales E C V S № % Frequência 

Mougeotia robusta (De Bary) Wittrock + - - - 1 25% Esporádica 

Mougeotia sphaerocarpa Wolle - - - + 1 25% Esporádica 

Spirogyra aequinoctialis G. S. West + + - - 2 50% Frequente 

Spirogyra condensata (Vauch.) Kützing + + - - 2 50% Frequente 

Spirogyra daedaleoides Czurda + - - - 1 25% Esporádica 

Spirogyra rhizobrachialis Jao. + + - + 3 75% Constante 

Zygnema sp. + - - - 1 25% Esporádica 
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Anexo 2: Distribuição sazonal das espécies da divisão Chromophyta do lago Arara no ano 

hidrológico de 2007. Abrev.: + = presença; - = ausência; E = Enchente; C = Cheia; V= 

Vazante; S = Seca. 

. 
Divisão Chromophyta Lago Arara Índice de Constância 

Classe Chrysophyceae Ano hidrológico 2007 Táxons identificados 

Ordem Isochrysidales E C V S № % Frequência 

Rhipidodendron huxleyi Kent + - - - 1 25% Esporádica 

Ordem Ochromonadales E C V S № % Frequência 

Dinobryon bavaricum Imhof + - - - 1 25% Esporádica 

Dinobryon cylindricum Imhof + - + - 2 50% Frequente 

Dinobryon sertularia Ehrenberg + - + - 2 50% Frequente 

Mallomonas acaroide Perty - - - + 1 25% Esporádica 

Mallomonas denticulata Nach Matvienko + + + - 3 75% Constante 

Mallomonas fastigata Zacharias var. kriegeri Bourrelly + - - - 1 25% Esporádica 

Mallomonas minima Rehfous - - - + 1 25% Esporádica 

Mallomonas mirabilis Conrad. - - - + 1 25% Esporádica 

Mallomonas phasma (Nach Harris) Bradley - - + + 2 50% Frequente 

Mallomonas teilingii (Teiling) Conrrad + + + - 3 75% Constante 

Mallomonas teilingioides Noch Prowse + + + - 3 75% Constante 

Mallomonas tonsurata Teiling - + + + 3 75% Constante 

Synura uvella Ehrenberg + - - - 1 25% Esporádica 

Classe Bacillariophyceae Ano hidrológico 2007 Táxons identificados 

Ordem BiddulphIales E C V S № % Frequência 

Attheya zachariasi J. Brun. + - - - 1 25% Esporádica 

Ordem Coscinodiscales E C V S № % Frequência 

Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen - - - + 1 25% Esporádica 

Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen + + + + 4 100% Constante 

Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen var. angustissima (O. Muller) Simonsen + + + + 4 100% Constante 

Aulacoseira herzogii Lemmermann + - - - 1 25% Esporádica 

Ordem Diatomales E C V S № % Frequência 

Fragilaria tenera (W. Smith) Lange & Bertalot - + + - 2 50% Frequente 

Synedra goulardii Brébisson var. fluviatilis - - + - 1 25% Esporádica 

Synedra ulna (Nitzsch) Lange & Bertalot + - - - 1 25% Esporádica 

Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kutzing + - - - 1 25% Esporádica 

Tabellaria flocculosa (Roth) Kutzing + - - - 1 25% Esporádica 

Ordem Eunotiales E C V S № % Frequência 

Eunotia arcus Ehrenberg + - - + 2 50% Frequente 

Eunotia asterionelloides Hustedt + - + + 3 75% Constante 

Eunotia denticulata (Brébisson) Rabenhorst + - - - 1 25% Esporádica 

Eunotia didyma Grunow var. claviculata Hustedt + + - - 2 50% Frequente 

Eunotia flexuosa (Brébisson) Kützing + + - - 2 50% Frequente 

Eunotia formica Ehrenberg + - - - 1 25% Esporádica 

Eunotia praerupta Ehrenberg + - - - 1 25% Esporádica 

Eunotia triodon Ehrenberg 1 1 - - 2 50% Frequente 

Ordem Naviculales E C V S № % Frequência 

Amphora ovalis Kützing + - - - 1 25% Esporádica 

Caloneis budensis (Grunow) Krammer + - - - 1 25% Esporádica 

Caloneis clevei (Langerstedt) De Toni + - - - 1 25% Esporádica 

Caloneis molaris (Grunow) Krammer + - - - 1 25% Esporádica 

Cymbella sp. + - - - 1 25% Esporádica 

Frustulia rhomboides (Ehrenberg) De Toni + + + - 3 75% Constante 

Nitzschia acicularis W. Smith - - + - 1 25% Esporádica 

Nitzschia diversa Hustedt + - - - 1 25% Esporádica 
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Pinnularia acrosphaeria Rabenhorst  + - - - 1 25% Esporádica 

Ordem Naviculales E C V S № % Frequência 

Pinnularia braunii (Grunow) Cleve + - - - 1 25% Esporádica 

Pinnularia gibba Ehrenberg + - - - 1 25% Esporádica 

Pinnularia maior (Kutzing) Rabenhorst + - - - 1 25% Esporádica 

Pinnularia nobilis Ehrenberg var. regularis + - - - 1 25% Esporádica 

Pinnularia platycephala (Ehrenberg) Cleve + - - - 1 25% Esporádica 

Pinnularia subcapitata Gregory + - - - 1 25% Esporádica 

Stauroneis anceps Ehrenberg + - - - 1 25% Esporádica 

Stauroneis phoenicenteron (Nitzsch) Ehrenberg + - - - 1 25% Esporádica 

Stenopterobia delicatissima (Lewis) Van Heurck + - - - 1 25% Esporádica 

Surirella linearis W. Smith + - - - 1 25% Esporádica 

Surirella robusta Ehrenberg + - - - 1 25% Esporádica 

Ordem Rhizosoleniales E C V S № % Frequência 

Urosolenia eriensis H. L. Smith + + + + 4 100% Constante 

Urosolenia longiseta Zach. + + + + 4 100% Constante 

Classe Xanthophyceae Ano hidrológico 2007 Táxons identificados 

Ordem Mischococcales E C V S № % Frequência 

Centritractus belanophorus Lemmermann - - - + 1 25% Esporádica 
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Anexo 3: Distribuição sazonal das espécies da divisão Chromophyta do lago Arara no ano 

hidrológico de 2007. Abrev.: + = presença; - = ausência; E = Enchente; C = Cheia; V= 

Vazante; S = Seca. 

 
Divisão Euglenophyta Lago Arara Índice de Constância 

Classe Euglenophyceae Ano hidrológico 2007 Táxons identificados 

Ordem Euglenales E C V S № % Frequência 

Astasia klebsii Lemmermann  + + + - 3 75% Constante 

Euglena acus Ehrenberg + + + + 4 100% Constante 

Euglena allorgei Defl. - + - + 2 50% Frequente 

Euglena elastica Prescott - + - - 1 25% Esporádica 

Euglena oxyuris Schmarda + + + + 4 100% Constante 

Euglena pusilla Playf. + + - + 3 75% Constante 

Euglena spathirhyncha Skuja - - + - 1 25% Esporádica 

Euglena spirogyra Ehrenberg - - + + 2 50% Frequente 

Lepocinclis nayali Conr. - + + - 2 50% Frequente 

Lepocinclis ovum (Ehrenberg) Lemmermann - - + + 2 50% Frequente 

Lepocinclis salina Fritsch + + + + 4 100% Constante 

Lepocinclis salina Fritsch var. papulosa Conr. + + + + 4 100% Constante 

Lepocinclis spirogyra Korschik. - - + + 2 50% Frequente 

Lepocinclis teres (Schmitz) France + + + + 4 100% Constante 

Phacus anomalus Fritsch & Rich - - + + 2 50% Frequente 

Phacus horridus Pochman - - + - 1 25% Esporádica 

Phacus lefevrei Bourrelly + - + + 3 75% Constante 

Phacus longicauda (Ehrenberg) Duj. + + + + 4 100% Constante 

Phacus longicauda (Ehrenberg) Duj. var. maior Swir. - + + + 3 75% Constante 

Phacus longicauda (Ehrenberg) Duj. var. tortus Lemmermann - - - + 1 25% Esporádica 

Phacus orbicularis Hübn. - - + - 1 25% Esporádica 

Phacus pleuronectes (O. F. M.) Duj. + - - - 1 25% Esporádica 

Phacus quinque-marginatus Jahn & Shawhan - - + + 2 50% Frequente 

Phacus suecicus Lemmermann + - + - 2 50% Frequente 

Phacus textus Pochm. - - - + 1 25% Esporádica 

Phacus tortus (Lemmermann) Skv. + - - + 2 50% Frequente 

Strombomonas ensifera (Daday) Defl. + + + - 3 75% Constante 

Strombomonas gibberosa (Playf.) Defl. + + - - 2 50% Frequente 

Strombomonas triquetra (Playf.) Defl. - - - + 1 25% Esporádica 

Strombomonas verrucosa (Daday) Defl. + - - + 2 50% Frequente 

Trachelomonas abrupta Swir. - - + - 1 25% Esporádica 

Trachelomonas acanthophora Stokes var. minor Balech + - - - 1 25% Esporádica 

Trachelomonas allia Drez. & Defl.  - - + - 1 25% Esporádica 

Trachelomonas armata (Ehrenberg) Stein var. gordeievi Skv. - - + - 1 25% Esporádica 

Trachelomonas armata (Ehrenberg) Stein var. longispina Playf. + - + - 2 50% Frequente 

Trachelomonas armata (Ehrenberg) Stein var. sparsigranosa Playf. - - + - 1 25% Esporádica 

Trachelomonas armata (Ehrenberg) Stein var. steinii Lemmermann - - - + 1 25% Esporádica 

Trachelomonas dastuguei Balech + + + - 3 75% Constante 

Trachelomonas decora Defl. - - + - 1 25% Esporádica 

Trachelomonas hispida (Perty) Stein + - + - 2 50% Frequente 

Trachelomonas hispida (Perty) Stein var. coronata Lemmermann - - + - 1 25% Esporádica 

Trachelomonas hispida (Perty) Stein var. crenulatocollis (Maskell) Lemmermann - - + - 1 25% Esporádica 

Trachelomonas kelloggii Skv.  - - + - 1 25% Esporádica 
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Trachelomonas magdaleniana Defl. - - + - 1 25% Esporádica 

Ordem Euglenales E C V S № % Frequência 

Trachelomonas megalacantha Da Cunha + - + - 2 50% Frequente 

Trachelomonas oblonga Lemmermann - - + - 1 25% Esporádica 

Trachelomonas pulchra Swir.  - - + - 1 25% Esporádica 

Trachelomonas robusta Swir.  - - + - 1 25% Esporádica 

Trachelomonas sydneyensis Playf. - - + - 1 25% Esporádica 

Trachelomonas volvocina Ehrenberg + - + + 3 75% Constante 

Trachelomonas volvocinopsis Swirwnko var. kannae (SKV) Bourrelly + - + - 2 50% Frequente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



113 
 

Anexo 4: Distribuição sazonal das espécies da divisão Chromophyta e da Phyrrophyta do lago 

Arara no ano hidrológico de 2007. Abrev.: + = presença; - = ausência; E = Enchente; C = 

Cheia; V= Vazante; S = Seca. 

 
Divisão Cyanophyta Lago Arara Índice de Constância 

Classe Cyanophyceae Ano hidrológico 2007 Táxons identificados 

Ordem Chroococcales E C V S № % Frequência 

Aphanothece saxicola Ehrenberg - + + + 3 75% Constante 

Chroococcus minutus (Kutzing) Naegeli + + + + 4 100% Constante 

Merismopedia tenuissima Lemmermann - - + - 1 25% Esporádica 

Microcystis aeruginosa Kutzing + - - - 1 25% Esporádica 

Ordem Nostocales E C V S № % Frequência 

Anabaena circinalis Rabenhorst + - + - 2 50% Frequente 

Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs  + - - - 1 25% Esporádica 

Planktolyngbya sp. - + + - 2 50% Frequente 

Pseudanabaena sp. + + + - 3 75% Constante 

Trichodesmium lacustris Kleber + - - - 1 25% Esporádica 

Ordem Oscillatoriales E C V S № % Frequência 

Oscillatoria acuminata Gomont - - - + 1 25% Esporádica 

Oscillatoria anguina (Bory) Gomont + - - + 2 50% Frequente 

Oscillatoria sancta (Kutzing) Gomont + + + - 3 75% Constante 

Oscillatoria splendida Greville + - - - 1 25% Esporádica 

Oscillatoria tenuis C. A. Agardh  + + + + 4 100% Constante 

Oscillatoria terebriformis C. A. Agardh + + - - 2 50% Frequente 

Spirulina major Kützing + - - - 1 25% Esporádica 

Ordem Stigonematales E C V S № % Frequência 

Hapalosiphon aureus W. & G. S. West + + + - 3 75% Constante 

                

Divisão Phyrrophyta Lago Arara Índice de Constância 

Classe Dinophyceae Ano hidrológico 2007 Táxons identificados 

Ordem Peridiniales E C V S № % Frequência 

Glenodinium sp. - - + - 1 25% Esporádica 

Gynnodinium sp. - - + - 1 25% Esporádica 

Lophodinium polylophum (Daday) Lemmermann + + + - 3 75% Constante 

Peridiniopsis polonicum (Wotuszynska) Bourrelly + + + + 4 100% Constante 

Peridinium inconspicuum Lemmermann + - - + 2 50% Frequente 

Peridinium wisconsinense Eddy - - - + 1 25% Esporádica 

 

 

 


