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Sinopse:  

Estudo da composição florística e da ecologia do fitoplâncton do Lago Tupé, corpo 

d’água de águas pretas da Amazônia Central, em escala espacial e temporal 

durante um ciclo hidrológico e em variação nictemeral vertical. 
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“... um homem prudente deve seguir 

sempre pelos caminhos percorridos por 

grandes homens e imitar aqueles que foram 

excelentes, de modo que, não sendo 

possível chegar à virtude destes, pelo 

menos que consiga dela sentir algum odor. 

 Deve fazer como os arqueiros 

prudentes que, considerando muito distante 

o ponto que desejam atingir e sabendo até 

onde chega a força de seu arco, miram bem 

mais alto que o local visado, não para 

alcançar com sua flecha tanta altura, mas 

para poder com o auxílio de tão elevada 

mira atingir seu alvo.” 

 

Niccoló Machiavelli 



RESUMO 

 

O fitoplâncton do Lago Tupé, lago húmico da Amazônia Central, foi estudado quanto 
à composição florística e à dinâmica desta comunidade, mensalmente, em escala 
sazonal (julho de 2006 a julho de 2007), em quatro estações no interior do lago e 
uma no rio Negro, além de um estudo sobre a variação vertical nictemeral em dois 
períodos do ciclo hidrológico, cheia e seca (junho e novembro de 2006). Foram 
verificadas as variáveis temperatura da água, condutividade elétrica, oxigênio 
dissolvido, saturação do oxigênio, nutrientes totais e fracionados. Amostragens do 
fitoplâncton foram efetuadas com garrafa de van Dorn e analisadas em microscópio 
invertido, para obtenção de biovolume, abundância, riqueza, diversidade e 
equitabilidade. Foram coletadas, também, amostras qualitativas utilizando redes de 
20 µm de abertura de malha. Estas amostras foram analisadas em microscópio 
óptico convencional e, para as crisofíceas de escamas silicosas, em microscópio 
eletrônico de varredura. Foram ainda determinados os grupos funcionais das 
espécies encontradas. O fitoplâncton do lago Tupé esteve composto por espécies 
predominantemente adaptadas às condições distróficas e meromíticas do lago, 
capazes de mixotrofia e migração vertical do epilímnio iluminado ao hipolímnio rico 
em nutrientes, durante os períodos de cheia, vazante e enchente, de maior 
profundidade da coluna d’água, e com maior ocorrência de espécies autótrofas 
exclusivas na época de seca, quando o lago apresentava  menor nível hidrométrico, 
com maior concentração de nutrientes e penetração da luz mais próxima ao 
hipolímnio. No estudo sazonal foram identificados 94 táxons, sendo o maior número 
das Chrysophyceae (35) seguidas das Chlorophyceae (17) e Bacillariophyceae (10), 
sendo as crisofíceas dominantes durante todo o ciclo hidrológico. Gonyostomum 
semen (Raphidophyceae) foi a espécie de maior biovolume e predominou nas 
amostras de cheia, vazante e enchente, tendo esta predominância sido associada  à  
sua capacidade de migração vertical e de mixotrofia. Na seca, Dinophyceae e 
Charophyceae foram as classes com predominância em biovolume. No estudo sobre 
a migração vertical em escala nictemeral, foram constatados padrões de migração 
com maiores abundância e biovolume na superfície à tarde, migração das espécies 
para maiores profundidades durante a noite e retorno à superfície pela manhã. 
Houve migrações a maiores profundidades na cheia. Na seca foram verificados 
maiores valores de biovolume e abundância totais e de autótrofos exclusivos, 
beneficiados pela maior concentração de nutrientes e penetração da luz mais 
próxima ao hipolímnio. As espécies de maior importância em biovolume e 
abundância foram Gonyostomum semen, Gymnodinium sp2, Pleurotaenium 
tenuissimum, Cryptomonas brasiliensis, Chromulina cf. minima, C. cf. mikroplankton 
e C. cf. elegans. Verificou-se que o caráter distrófico do Lago Tupé e a flutuação de 
seu nível hidrológico em função do pulso de inundação do Rio Negro regularam a 
intensidade de penetração da luz, a disponibilidade de nutrientes e a distância entre 
o epilímnio e o hipolímnio, determinando a composição e a ecologia da comunidade 
fitoplanctônica. 

 



ABSTRACT 

The phytoplankton of Tupé Lake, a humic lake in the Central Amazon, was studied 

regarding its floristic composition and the ecological seasonal dynamics of this 

community, monthly (July/06 to July/07), in 4 stations in the lake and one in Negro 

River. Also, a study regarding the diel variation of the community in 2 periods of the 

hydrological cycle, high waters and low waters (June and November/06) were 

performed.  Water temperature, electrical conductivity, dissolved oxygen and its 

saturation and total/fractionated nutrients were analyzed. Phytoplankton sampling 

was carried out using a Van Dorn water bottle and analyzed in inverted microscope, 

to obtain data on the biovolume, abundance, species richness, diversity and 

equitability of the community. Also, qualitative samples were taken with plankton nets 

with 20 µm mesh size and were analyzed with a standard optical microscope, and 

only the Chrysophyceae with silica scales were analyzed with an scanning electron 

microscope. The functional groups of the species were determined. The 

phytoplankton community of Tupé lake consists mainly of species adapted to the 

dystrophic and meromythic  conditions  of the lake, being capable of mixotrophy and 

vertical migration from the illuminated epilimnion to the nutrient-enriched hipolimnion 

during the periods of high waters, when the water column is deeper, and with the 

presence of autotrophic species exclusively during the low water period, when the 

lake had lower hydrometric values, higher nutrients concentrations and penetration of 

light until closer of the hipolimnion.  In the seasonal study a total of 94 taxa were 

observed, mostly of Chrysophyceae (35 species), followed by Chlorophyceae (17) 

and Bacillariophyceae (10), with the Chrysophyceae being dominant in the entire 

study. Gonyostomum semen (Raphidophyceae) had the higher biovolume and 

dominated in the high water periods samples, which is mainly due to it being 

mixothropic and its ability to migrate vertically. During the low water period, 

Dinophyceae and Charophyceae were the classes with predominant biovolume. In 

the diel vertical migration study, patterns of vertical migration were observed, where 

higher abundances and volume were registered at the surface in the afternoon, while 

the species migrated to the bottom at night, resurfacing in the morning.  Vertical 

migration to even deeper layers was observed during the high water period. During 

the low water period, higher values of biovolume and total abundance were observed 

as well as autotrophic species which were favored by the high nutrient concentrations 

and penetration of light closer to the hipolimnion.   The most important species, 

regarding biovolume and abundance, were Gonyostomum semen, Gymnodinium 

sp2, Pleurotaenium tenuissimum, Cryptomonas brasiliensis, Chomulina cf. minima, 

C. cf. mikroplankton and C. cf. elegans. It was also verified that the dystrophic profile 

of the Tupé Lake and the fluctuation of its hydrological level caused by the floodpulse 

of Negro River regulated the intensity of light penetration, nutrients availability and 

the distance between epilimnion and hipolimnion, determining the composition and 

ecology of the phytoplankton community. 
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INTRODUÇÃO 

 

As características dos ambientes limnéticos são definidas por vários fatores 

físicos, químicos e biológicos, tanto em escala local, quanto gerados em grandes 

distâncias. Dentre estes ecossistemas estão os ambientes lênticos localizados em 

planícies de inundação, cujo regime hidrológico anual dos principais rios tem sido 

reconhecido como o fator primário para as mudanças limnológicas temporais neles 

ocorridas, devido aos chamados “pulsos de inundação”, que constituem a principal 

força controladora da dinâmica hídrica, da produção e interações da biota nos lagos 

de inundação (Carvalho et. al., 2001; Junk et al., 1989; Nabout et al., 2006). 

Os lagos de inundação podem apresentar-se constantemente conectados 

aos rios principais, ou em alguns casos, apenas no período de cheias. Neste caso, 

ou quando sua ligação com o sistema fluvial é constante e intensa, tais corpos de 

água podem adquirir características similares às dos sistemas lóticos, algumas das 

quais originadas desde sua nascente. No período de seca, contudo, estes lagos são 

influenciados principalmente pela precipitação pluviométrica, por afluentes 

secundários e pela constituição do solo e vegetação da bacia lacustre (Ibañez, 1998; 

Izaguirre et al., 2001; Darwich et al., 2006a). 

Além do pulso de inundação, outra característica peculiar dos sistemas 

aquáticos amazônicos foi documentada por Sioli (1984), referindo-se à cor da água 

nas principais bacias de drenagem. Partindo deste princípio, as águas amazônicas 

foram classificadas em brancas, provenientes principalmente da drenagem de 

terrenos andinos; pretas, que percorrem solos podzólicos; claras, advindas dos 

maciços pré-cambrianos do Planalto das Guianas e do Planalto Central Brasileiro. 

Segundo Junk & Silva (1995) as águas brancas são caracterizadas pela turbidez, 

riqueza em minerais e pH neutro; as águas pretas pela escassez de minerais e 

sólidos suspensos, porém ricas em compostos orgânicos coloridos e ácidos; e as 

águas claras pela transparência mais elevada, com reduzido fluxo de material 

inorgânico e orgânico dissolvido e apresentando composição química e fertilidade 

variável, assumindo condições intermediárias entre as águas brancas e pretas. As 

águas brancas e pretas são bem representadas na Amazônia Central, sendo os rios 
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Solimões (águas brancas) e o Negro (águas pretas) os seus principais 

representantes. 

As alterações do ecossistema devido ao pulso de inundação associado aos 

diferentes tipos de água da Amazônia são refletidas na ecologia destes ambientes, 

devido às adaptações produzidas nas comunidades biológicas, a partir dos 

produtores primários. Dentre estes destaca-se o fitoplâncton por ser o maior 

produtor dos ecossistemas aquáticos, fornecendo, a partir da conversão de carbono 

inorgânico em compostos energéticos assimiláveis, carboidratos, vitaminas, 

proteínas e sais, além de oxigênio como produto secundário da fotossíntese, vital a 

todos os seres aeróbios (Boney, 1989). Para a região amazônica, em especial, 

Araújo-Lima et al. (1986) e Forsberg et al.(1993) demonstraram que o fitoplâncton é 

a principal fonte de energia para muitas espécies de peixe comerciais da região. 

Com isso, as alterações sofridas na estrutura das comunidades fitoplanctônicas 

podem influenciar significativamente nos demais níveis da teia trófica. 

A dinâmica e estrutura da comunidade das algas planctônicas nos 

ambientes lênticos são influenciadas naturalmente por fatores como forma, 

profundidade, posição de afluentes e efluentes, natureza da bacia rochosa e dos 

solos superficiais acumulados, flora terrestre circundante, comunidade de 

fanerógamas aquáticas e condições climáticas. Estes fatores são responsáveis pela 

disponibilidade de elementos fundamentais ao crescimento do fitoplâncton, como 

íons, compostos inorgânicos dissolvidos, gases, constituintes secundários como os 

compostos de nitrogênio, fósforo e sílica, e micronutrientes, os quais atuam no 

metabolismo dos organismos aquáticos. Em locais afetados pelo antropismo, por 

sua vez, o excesso de resíduos nitrogenados e fosfatados altera a estrutura 

fitoplanctônica, devido ao enriquecimento anormal do ambiente e à sensibilidade das 

algas às alterações físico-químicas da água (Reynolds, 1984; Uherkovich, 1984; 

Boney, 1989; Darwich et al., 2006b).  

Variações promovidas na temperatura da água, por sua vez, provocadas 

pela sazonalidade, pelo ciclo circadiano de iluminação solar, bem como pela entrada 

de água dos seus afluentes, atuam, juntamente com a força das correntes lóticas e 

dos ventos, na dinâmica da massa de água, promovendo mudanças químicas e 

físicas na coluna líquida, traduzidas em períodos de estratificação e mistura 
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(Carvalho et al, 2001; Huszar e Reynolds, 1997; Aprile e Darwich, 2006). Períodos 

de estratificação ocorrem ainda em relação direta à profundidade do lago e aos 

níveis de material em suspensão, acarretando modificações na extensão da zona 

eufótica, seja pela diminuição da penetração da luz, ou devido à maior distância da 

superfície ao fundo. Nesse estado, quando a mistura não atinge o fundo, contribui 

para a formação de uma camada metalimnética. Em lagos de inundação 

amazônicos, eventos diários de mistura têm sido registrados em lagos de 

profundidade inferior a 4-5m, e estratificação contínua em ambientes cuja 

profundidade ultrapassa estes valores (Tundisi et al. 1984; Melo e Huszar, 2000; 

Melo et al., 2004a; Huszar e Reynolds, 1997). 

Estas variáveis físicas e químicas atuam de forma igualmente significante na 

composição e dinâmica das comunidades fitoplanctônicas, sendo mais acentuadas 

nos lagos das planícies de inundação, tendo em vista a forte influência do ciclo 

hidrológico na diluição da água do lago, no aporte de nutrientes e minerais, no 

aumento da profundidade e da zona de mistura da coluna da água. A alternância 

entre períodos de mistura e estratificação exerce na comunidade um efeito seletivo, 

no qual espécies são beneficiadas em detrimento de outras, como a preferência das 

diatomáceas arrafídeas e clorofíceas desmídias por ambientes de elevada turbidez e 

turbulência, enquanto cianofíceas predominam em locais de elevada transparência e 

reduzida turbulência (Ibañez, 1998; Huszar et al., 2000; Nabout et al., 2006). 

Organismos flagelados, por sua vez, são beneficiados pela estratificação da água, 

por sua capacidade de mover-se pela coluna líquida e obter melhor aproveitamento 

dos nutrientes e da zona eufótica (Izaguirre et al., 2001; Ptacknic et al., 2003). 

O pulso de inundação promove distúrbios de intensidade variada nos lagos 

conduzindo a um processo de sucessão sazonal da comunidade fitoplanctônica, que 

tende a ser constituída por organismos de curto ciclo de vida que investem mais na 

reprodução no período de águas altas por organismos com características de 

estágio mais avançado de sucessão no período de águas baixas.  Em relação aos 

distúrbios, Belgrano e Brown (2002) postulam que altos graus de mistura, ou 

distúrbios no ambiente favorecem a exclusão de organismos menos adaptados e a 

sobrevivência de poucas espécies, enquanto a ausência destes eventos de mistura 

e conseqüente estresse favorecem a competição entre as populações, levando 
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também à permanência de um ou poucos competidores. Por outro lado, condições 

ambientais intermediárias permitem elevada diversidade fitoplanctônica (Reynolds, 

1993; Reynolds et al. 1993), fato que segundo Margalef (1958, apud Valentin et al., 

1991), está relacionado diretamente à complexidade do ecossistema e sua 

maturidade. 

Outros estudos mostraram a importância dos períodos de mistura na 

variação da diversidade específica do fitoplâncton (Melo e Huszar, 2000; Calijuri et 

al., 2002; Huszar et al., 2003; Melo et al. 2004a; Nabout et al., 2006), por meio da 

alteração de fatores já citados, como transparência, circulação da água, 

disponibilidade de nutrientes e variação da temperatura. Os distúrbios de maior 

intensidade são responsáveis pelo rompimento das condições de estabilidade do 

meio lêntico e por modificações na estrutura da comunidade fitoplanctônica. 

Constitui também fator importante na dinâmica e composição da flora planctônica a 

morfometria e morfologia do ambiente lacustre, que pode propiciar a existência de 

diferentes comunidades no mesmo lago (Zalocar de Domitrovic et al., 1998). 

Com isso, o levantamento da composição das espécies do fitoplâncton, além 

de levar ao conhecimento da flora ficológica e riqueza de espécies e, direta e 

indiretamente às características do meio, fornece ferramenta importante para a 

determinação da dinâmica do ecossistema e o estado de conservação. Partindo 

desta premissa, estudos devem ser realizados com o objetivo de verificar a 

composição e a ecologia do fitoplâncton, em especial em lagos de águas pretas da 

planície de inundação amazônica, onde são escassos os estudos sobre as algas 

planctônicas.  

Atualmente, a classificação do fitoplâncton para os lagos tropicais tem sido 

realizada tanto pelo sistema de grupamento taxonômico, quanto pela utilização dos 

chamados grupos funcionais, modelo este que leva em consideração não apenas os 

aspectos do sistema de Linnaeus, mas também aqueles relacionados às condições 

do ambiente, levando em consideração um conjunto de organismos que respondem 

similarmente a determinadas condições ambientais. Este sistema foi adaptado à 

vegetação pelágica por Reynolds (1980) e acrescido de maiores informações em 

Reynolds (1997), Reynolds et al. (2002), Kruk et al. (2002). Por meio deste sistema 

pode-se correlacionar determinada associação de organismos a determinadas 
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condições limnológicas. Mais recentemente, Padisák et al. (2003, 2006) fizeram um 

complemento para melhor compreender a estrutura e ecologia do fitoplâncton em 

diferentes lagos abordando os princípios de Reynolds et al. (2002). A aplicação 

deste conceito em ambientes brasileiros iniciou-se em 2000 com as publicações de 

Melo e Huszar (2000) para um lago Amazônico e Huszar et al. (2000) referindo-se a 

cianobactérias em diferentes ambientes, por último destacam-se as publicações de 

Melo et al. (2003), Crossetti e Bicudo (2005) e Nabout et al. (2006). 

Considerando a extensão territorial da Amazônia e sua disponibilidade de 

ambientes aquáticos continentais, pode-se inferir que é incipiente o conhecimento 

sobre as algas desta região. Embora os estudos ficológicos na Amazônia tenham 

tido início no final da primeira metade do século XIX por Ehrenberg (1843), somente 

a partir da segunda metade do século passado foi registrado um pequeno aumento 

nas publicações. A partir de acurado levantamento bibliográfico, Huszar (1994) 

constatou que os estudos sobre algas amazônicas restringiam-se a 

aproximadamente 66 trabalhos publicados em periódicos, englobando estudos 

taxonômicos, florísticos e/ou ecológicos. A estes se somam as publicações de 

Huszar (1996a,b, 2000), Sophia e Huszar (1996), Huszar e Reynolds (1997), Ibañez 

(1997, 1998), Menezes e Huszar (1997), Meyer et al. (1997), Kristiansen e Menezes 

(1998), Keppeler et al. (1999a,b), Melo e Huszar (2000), Pascoaloto (2001a,b), Díaz-

Castro et al. (2003), Lopes e Bicudo (2003) e Melo et al. (2004a,b; 2005a,b).  

Analisando quantitativamente a comunidade fitoplanctônica em escala 

sazonal, os poucos trabalhos existentes, englobando apenas ambientes de águas 

brancas e claras, demonstraram uma marcada flutuação na densidade e na 

composição específica do fitoplâncton, o que tem sido associado à influência do 

pulso de inundação (Ibañez, 1997, 1998; Huszar e Reynolds 1997; Huszar, 2000; 

Melo e Huszar, 2000). Para ambientes de águas pretas da Amazônia desconhece-se 

publicações com abordagens quantitativas da comunidade fitoplanctônica ao longo 

de pelo menos um ciclo sazonal. 

Em especial para o lago Tupé, um pequeno lago de águas pretas, localizado 

próximo a Manaus, apenas quatro publicações efetivas (Crönberg, 1989; Meyer et 

al., 1997, Melo et al., 2005a, b) discorrem sobre aspectos taxonômicos e 

apresentaram algumas considerações ecológicas sobre o fitoplâncton, sem, no 
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entanto apresentar valores quantitativos referente a densidade populacional. A partir 

dos resultados de Melo et al. (2005a,b) que analisaram e apresentaram uma 

listagem do fitoplâncton de rede deste lago, apenas em uma abordagem qualitativa, 

pode-se inferir que a comunidade fitoplanctônica  apresenta uma marcada flutuação 

temporal na composição específica. No entanto, estes estudos carecem de 

complementação com a descrição das espécies e com informações sobre densidade 

e/ou biomassa populacional.  

Em razão da importância do conhecimento sobre a composição e dinâmica 

do fitoplâncton, em especial em ambientes amazônicos pouco perturbados 

antropicamente, e da importância dos avanços nos conhecimentos sobre a 

biodiversidade e processos ecológicos, foi realizado este plano de tese, de acordo 

com a hipótese e objetivos abaixo enumerados que visam fornecer subsídios para o 

problema da carência de conhecimentos sobre a taxonomia e ecologia do 

fitoplâncton de lagos de inundação amazônicos de águas pretas. 

 

HIPÓTESES 

- A flora do lago Tupé é composta por espécies típicas de ambientes 

acidificados; 

- Aportes de águas do rio Negro no período de águas altas e de pequenos 

igarapés no lago Tupé promove uma heterogeneidade temporal e espacial na 

composição taxonômica e na biomassa do fitoplâncton; 

- A coloração escura das águas e maior estabilidade térmica, esperada no 

período deáguas altas, propiciam o desenvolvimento de algas flageladas; 

- Condições distróficas e ácidas das águas pretas favorecem o 

desenvolvimento da desmídias e diatomáceas no período de águas baixas. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Estudar a composição taxonômica e a flutuação espacial e temporal do 

fitoplâncton do lago Tupé (Amazonas, Brasil). 

Objetivos específicos 
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- Determinar, descrever e ilustrar a flora planctônica do lago Tupé e de um 

ponto do rio Negro em frente ao lago;  

- Quantificar as variações de densidade, biomassa (expressa em biovolume), 

diversidade biológica e equitabilidade do fitoplâncton mensalmente durante as 

fases do ciclo hidrológico, entre as estações de coleta; 

- Analisar a distribuição vertical do fitoplâncton em duas fases distintas do ciclo 

hid rológico em escala nictemeral; 

- Determinar os grupos funcionais do fitoplâncton no lago Tupé; 

- Caracterizar limnologicamente o lago Tupé, com base na concentração de 

nutrientes, oxigênio e valores de temperatura, condutividade elétrica e 

transparência da água. 
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Capítulo 1 

Flora planctônica de um lago húmico da Amazônia Central (Lago 

Tupé, Amazonas, Brasil)
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Resumo 

 

São apresentados os resultados do levantamento da flora planctônica registrada no 
Lago Tupé, lago húmico de planície de inundação, localizado na Amazônia Central 
(03º02’35,4”S; 60º15’17,5”W), durante um ciclo hidrológico (julho de 2006 a julho de 
2007). Apenas os táxons que apresentaram abundância e/ou biovolume superiores a 
1% do total verificado foram considerados. Do total de 118 amostras (59 
quantitativas e 59 qualitativas) analisadas foram identificados 94 táxons, e 32 foram 
descritos neste estudo, distribuídos nas classes Cyanophyceae (01), Charophyceae 
(3), Chlorophyceae (4), Euglenophyceae (1), Dinophyceae (8), Cryptophyceae (1), 
Crysophyceae (6), Synurophyceae (2), Bacillariophyceae (4), Raphidophyceae (1) e 
Xanthophyceae (1). Destes, 19 são novos registros para o Lago Tupé. As espécies 
de Chlorophyceae e de Chrysophyceae, em conjunto com Gymnodinium sp1, 
Perdidinium umbonatum sensu lato, Synura spinosa var. striata, Urosolenia eriensis 
var. eriensis, Urosolenia eriensis var. morsa e Gonyostomum semen foram os táxons 
com maior distribuição no Lago Tupé, ocorrendo em todas as estações de 
amostragens e em todos os períodos hidrológicos, reforçando a preferência desses 
grupos a este tipo de ambiente (águas distróficas, com baixos valores de pH e 
condutividade). O registro de Gonyostomum semen e a sua dominância no Lago 
Tupé suportam a recente expansão dessa espécie em novas áreas e pode ser visto 
como um potencial risco a saúde do meio ambiente. O número elevado de táxons de 
Chrysophyceae registrado pela primeira vez neste estudo indica a importância do 
grupo na composição do fitoplâncton do Lago Tupé e aponta para a necessidade de 
análises mais acuradas em material vivo e em microscopia eletrônica de transmissão 
para a sua correta determinação taxonômica, uma vez que compreende espécies 
com células nuas, de reduzidas dimensões e que se deformam drasticamente sob a 
ação de substâncias fixadoras. 
 
 
 
Palavras-chave: Fitoplâncton, águas pretas, Amazônia, algas flageladas, Chrysophyceae, 
Gonyostomum semen. 
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Abstract 

 

This study presents the results of a survey of the planktonic flora recorded in Lake 
Tupé, an humic floodplain lake located in central Amazonia (03º02’35,4” S; 
60º15’17,5”W), during a hydrological cycle (july/06 to july/07). Only taxa with 
abundance and/or biovolume exceeding 1% of the total were included. From the total 
of 118 samples (59 quantitative, 59 qualitative) analyzed, 94 taxa were identified, and 
32 were described in this study, distributed in the classes Cyanophyceae (1); 
Charophyceae (3), Chlorophyceae (4), Euglenophyceae (1), Dinophyceae (8), 
Cryptophyceae (1), Crysophyceae (6), Synurophyceae (2), Bacillariophyceae (4), 
Raphidophyceae (1) and Xanthophyceae (1). Of these, 19 are new records for Lake 
Tupé. The species of Chlorophyceae and Chrysophyceae, together with 
Gymnodinium sp1, Periidinium umbonatum sensu lato, Synura spinosa var. striata, 
Urosolenia eriensis var. eriensis, Urosolenia eriensis var. morsa and Gonyostomum 
semen were the most distributed taxa in Tupé Lake, occurring in all sampling stations 
throughout the hydrological cycle, reinforcing the preference of these groups to this 
type of environment (dystrophic waters, with low pH and electrical conductivity 
values). The records of Gonyostomum semen and its dominance in Lake Tupé 
support the recent expansion of this species into new areas and can be seen as 
potential risk to the environment’s health. The high number of taxa of Chrysophyceae 
registered for the first time in this study indicates the importance of this group in the 
composition of the phytoplankton community of Lake Tupé, and also points to the 
need for more accurate analysis in living material and under transmission electron 
microscopy to determine their correct taxonomy since the group encompass species 
mostly with naked cells of small size that dramatically deform under the action of the 
fixative substances. 
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1.1. Introdução 

 
Os ambientes de águas húmicas são caracterizados pelo elevado teor de 

ácidos húmicos e fúlvicos, os quais conferem à água baixo pH, depleção das 

concentrações de nutrientes através da formação de colóides, e coloração escura, 

com consequente diminuição da penetração da luz e zona eufótica e intensificação 

da estratificação térmica em lagos (Hessen e Tranvik, 1998; McKnight e Aiken, 

1998). Estas características induzem a alterações na composição da comunidade 

fitoplanctônica, a qual precisa estar adaptada à reduzida disponibilidade de luz e 

baixa concentração de nutrientes dos lagos húmicos, através de mecanismos de 

migração para o hipolímnio mais rico em nutrientes, porém com pouca ou nenhuma 

iluminação (Arvola et al. 1987; Jones, 1991, 1998), ou pelo desenvolvimento de 

indivíduos de pequeno tamanho, elevada razão área superficial/volume celular 

(AS/V) e rápida reprodução (Druvietis et al. 1998; Joniak e Kraska, 2006; Joniak, 

2007). 

Outra importante adaptação do fitoplâncton nos ambientes húmicos consiste 

no desenvolvimento de heterotrofia facultativa, o que permite às microalgas 

capacidade de realizarem fotossíntese em condições ideais de iluminação e 

concentração de nutrientes, e, em condições contrárias, nutrição através de 

osmotrofia ou fagotrofia de compostos de carbono, partículas sólidas ou bactérias 

heterotróficas, as quais se desenvolvem em grande quantidade em águas húmicas 

(Jones e Ilmavirta, 1978; Jones, 1998, 2000; Pålsson e Granéli, 2004; Alves-de-

Souza et al., 2006; Joniak e Kraska, 2006; Rengefors et al. 2008). 

Os sistemas de águas pretas da Amazônia, além da influência da elevada 

quantidade de substâncias húmicas, tem sua dinâmica determinada pelo regime 

pluviométrico e em maior intensidade pelo ciclo hidrológico anual, cujo pulso de 

inundação monomodal característico altera a morfologia da paisagem das chamadas 

planícies de inundação (Furch e Junk, 1997; Junk, 1997; Irion et al, 1997). Através 

deste pulso, a biota do meio aquático interage com as porções terrestres adjacentes 

e suas comunidades, ocorrendo troca de material entre os dois ambientes, 

principalmente na denominada zona de transição aquática-terrestre, ou ATTZ (do 

inglês Aquatic/Terrestrial Transition Zone), durante as fases definidas de enchente, 

cheia, vazante e seca (Junk et al. 1989; Junk, 1997; Bittencourt e Amadio, 2007). 
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Nestes sistemas húmicos, a produtividade do fitoplâncton torna-se mais elevada no 

período de seca, quando há maior concentração de nutrientes e penetração da luz 

mais próxima ao sedimento do fundo, enquanto os níveis mais baixos de produção 

fitoplanctônica são verificados na fase de cheia, período no qual ocorre aumento na 

distância entre a zona eufótica e o fundo, e o fitoplâncton torna-se mais diluído pelo 

aumento do volume d’água (Schmidt, 1976; Furch e Junk, 1997; Putz e Junk, 1997). 

Por esta alta complexidade e grandes dimensões dos ecossistemas 

aquáticos da Amazônia, trabalhos de composição florística do fitoplâncton são 

fundamentais para melhor delimitar sua diversidade e riqueza e o papel que esta 

comunidade desenvolve no ambiente e na economia da região, como produtores 

das teias tróficas aquáticas e principais organismos fotossintetizantes consumidos 

direta ou indiretamente pelos peixes comerciais amazônicos (Araújo Lima et al., 

1986; Forsberg et al., 1993; Melack e Forsberg, 2001). 

Importantes trabalhos sobre a flora planctônica em águas pretas amazônicas 

foram realizados por Uherkovich (1976), Uherkovich e Rai (1979), Martins (1980) e 

Melo et al. (2005a, b, 2009), nos quais foram destacadas as ocorrências de 

desmídias, clorofíceas e diatomáceas, grupos de microalgas tolerantes a reduzidos 

teores de nutrientes e baixos valores de pH. Apesar do pioneirismo destes estudos, 

há a necessidade de outros trabalhos visando o maior conhecimento da composição 

fitoplanctônica destes ambientes e de sua distribuição em escala espacial e em 

função do ciclo hidrológico. Desta forma, com o intuito de ampliar este 

conhecimento, este estudo apresenta o inventário taxonômico das espécies do 

fitoplâncton do Lago Tupé, corpo d’água húmico da Amazônia Central, durante um 

ciclo hidrológico, e a descrição das mais representativas em abundância e 

biovolume. Especificamente para o Lago Tupé existem apenas os trabalhos de 

Cronberg (1989), Meyer et al. (1997) e Melo et al. (2005a, b), entretanto apenas os 

dois primeiros apresentam descrições e ilustrações dos táxons identificados. 
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1.2. Material e métodos 

 
1.2.1. Área de estudo 

 
O Lago Tupé (03º02’35,4”S; 60º15’17,5”W) está localizado à margem esquerda 

do Rio Negro, do qual é tributário, e encontra-se a aproximadamente 25km de 

distância do centro da cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, Brasil 

(figura 1.1). Encontra-se ainda inserido na Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

do Tupé, pertencente ao município de Manaus. É um lago de ria (Rai e Hill, 1981; 

Aprile e Darwich, 2005; ), formado pelo barramento de sua comunicação com o Rio 

Negro. Possui formato de “T”, com um braço maior de aproximadamente 2.504m e 

menor com cerca de 1.149m. No período de seca (águas baixas) sua área 

superficial e seu volume atingem valores mínimos de 66,9ha e 1.440.260m3, 

respectivamente, e chegam aos máximos de 68ha e 2.570.000m3 durante a cheia 

(águas altas). Possui seção transversal íngreme, em forma de “V”, o que explica a 

grande variação de volume (Rai e Hill, 1981; Aprile e Darwich, 2005). 
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Figura 1.1: Área de estudo e estações de coleta. Fonte: Projeto Biotupé e Google 

Maps. 

 

A conexão do Tupé com o Rio Negro dá-se através de canal de cerca de 20m 

de largura, 0,5m de profundidade e 150m de comprimento na fase seca. Quando o 

nível hidrométrico do Rio Negro atinge cota abaixo de 19m acima do nível do mar 

(a.n.m.) ocorre apenas saída de água do lago para o rio. Acima desta cota, ocorre 

entrada de água do rio para o lago. Na primeira fase, predominam no lago 

características hidroquímicas das precipitações pluviométricas e dos cinco igarapés 

de floresta que convergem ao corpo d’água. Da seca a cheia, a profundidade 

máxima do lago varia de 4,5m a 15m, respectivamente (Rai e Hill, 1981; Aprile e 

Darwich, 2005). 

Assim como o rio do qual é tributário e do qual a bacia recebe influência, o 

Tupé é um lago de águas pretas, de aspecto transparente e marrom-avermelhado, 
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originado pela elevada quantidade de ácidos húmicos e fúlvicos dissolvidos na água 

(Rai e Hill, 1981; Sioli, 1984). Suas águas apresentam baixo pH (valores e referência 

bibliográfica) e baixos níveis de nutrientes, íons e material em suspensão (tabela 

1.1). 

Neste ambiente foram selecionadas quatro estações situadas no interior do 

lago, denominadas E1 (cabeceira do braço principal), E2 (meio do braço principal), 

E3 (estação central e mais profunda do lago) e E4 (porção média do braço 

secundário). Uma quinta estação foi escolhida localizada na calha do Rio Negro em 

frente ao canal de comunicação do lago com o Rio, e denominada E5 (figura 1.1) 

 
1.2.2. Coletas e análises 

 
Do mês de julho de 2006 a julho de 2007 foram realizadas coletas mensais nas 

cinco estações supracitadas. A análise do fitoplâncton foi baseada em amostras 

quantitativas (n= 59), coletadas em frascos de vidro, fixadas com lugol acético, 

vedadas com tampa plástica de pressão e mantidas ao abrigo da luz até o momento 

da análise, enquanto as amostras qualitativas (n=59) foram obtidas a partir de 

arrastos verticais e horizontais com uma rede cônica com copo coletor e abertura de 

malha de 20μm. Estas últimas foram fixadas com solução de Transeau. 

A quantificação das amostras foi realizada em microscópio óptico invertido, em 

aumento de 400X, de acordo com o método de sedimentação, descrito por 

Uthermöhl (1958), e os organismos enumerados segundo Lund et al. (1958), 

Uhelinger (1964) e Margalef (1983). Das análises do fitoplâncton foram 

determinados os índices de abundância, ou densidade fitoplanctônica (Uthermöhl, 

1958), e o biovolume das espécies (Edler, 1979). Foram descritas neste trabalho os 

táxons cuja abundância e/ou biovolume foram superiores a 1% do total verificado. 
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Tabela 1.1: Variáveis físicas e químicas do Lago Tupé e Rio Negro. 

  E1   E2   E3   E4   E5   

  média dp média dp média dp média dp média dp 

Vazante                     

Z (m) 4,2 3,7 6,3 3,5 8,0 3,6 4,8 3,9 15,0 0,0 

Secchi (m) 1,4 0,1 1,3 0,2 1,2 0,2 1,3 0,1 1,1 0,2 

Zeu (m) 2,8 1,6 3,6 0,2 3,7 0,7 2,8 1,2 3,2 0,6 

TºC água 31,1 1,1 31,2 0,1 31,2 0,0 30,6 1,7 29,5 0,5 

pH* 4,61 0,20 - - 4,7 0,2 - - 4,38 0,20 

Cond. (μS.cm-1) 7,7 1,4 7,8 1,6 8,2 1,3 8,3 0,9 9,6 0,2 

Sat. O2 (%) 64,8 5,1 63,9 14,9 56,9 4,3 54,2 6,4 57,8 18,5 

N-Nt (μg.L-1) 265,0 41,0 223,5 84,1 201,0 59,4 207,0 28,3 354,0 106,1 

P-Pt (μg.L-1) 32,0 7,1 28,5 6,4 28,5 6,4 36,5 13,4 44,5 24,7 

DIN:SRP 71,7 32,6 100,5 0,0 51,8 0,0 50,0 60,8 114,0 11,0 

Seca                     

Z (m) 1,3 1,3 3,1 1,9 4,9 1,7 1,6 1,4 15,0 0,0 

Secchi (m) 0,9 0,7 1,1 0,2 1,0 0,1 0,8 0,3 0,9 0,0 

Zeu (m) 1,3 1,3 2,6 1,2 3,1 0,3 1,6 1,4 2,7 0,0 

TºC água 29,0 2,7 31,1 0,7 31,3 1,4 32,9 0,4 31,9 1,0 

pH* 4,01 0,00 - - 4,54 0,20 - - 5,23 0,40 

Cond. (μS.cm-1) 9,3 5,0 5,8 1,1 6,0 1,5 6,5 0,7 10,1 1,0 

Sat. O2 (%) 75,1 4,8 85,7 4,6 80,5 3,9 80,7 6,8 85,5 19,2 

N-Nt (μg.L-1) 261,3 114,0 303,0 141,7 284,0 43,9 391,7 220,4 291,5 3,5 

P-Pt (μg.L-1) 35,3 9,7 45,0 26,2 40,0 5,2 86,2 86,2 33,0 0,0 

DIN:SRP 98,2 54,1 244,6 338,5 79,0 35,6 99,6 46,0 202,4 123,4 

Enchente                     

Z (m) 5,2 0,7 7,4 0,6 8,9 0,9 5,4 0,8 15,0 0,0 

Secchi (m) 1,6 0,3 1,2 0,4 1,1 0,3 1,2 0,2 1,0 0,4 

Zeu (m) 4,5 0,5 3,7 1,1 3,4 0,9 3,5 0,6 3,1 1,1 

TºC água 29,8 0,7 30,0 0,2 29,9 0,2 29,7 0,9 30,0 0,5 

pH* 4,06 0,30 - - 3,90 0,40 - - 3,78 0,20 

Cond. (μS.cm-1) 7,7 1,0 8,4 0,9 9,0 0,8 8,7 0,9 10,6 1,2 

Sat. O2 (%) 72,6 5,3 74,5 9,5 72,3 8,4 69,2 20,3 69,4 17,6 

N-Nt (μg.L-1) 212,7 42,5 278,3 37,6 217,0 11,4 236,3 58,0 254,3 32,1 

P-Pt (μg.L-1) 33,0 0,0 30,1 8,0 36,7 6,5 31,0 4,5 31,2 5,1 

DIN:SRP 147,8 26,0 152,9 35,3 189,7 55,0 174,6 36,3 261,0 89,7 

Cheia                     

Z (m) 9,1 0,9 10,9 1,2 13,3 0,8 8,9 0,9 15,0 0,0 

Secchi (m) 1,1 0,1 1,0 0,2 0,9 0,1 0,9 0,2 1,1 0,2 

Zeu (m) 3,3 0,4 3,1 0,6 2,7 0,2 2,7 0,5 3,2 0,5 

pH* 4,16 0,40 - - 3,93 0,40 - - 4,16 0,30 

TºC água 30,3 1,1 30,3 0,9 30,1 0,4 30,3 1,4 28,6 0,4 

Cond. (μS.cm-1) 10,0 1,4 10,1 1,5 10,1 1,1 10,3 1,3 10,7 0,7 

Sat. O2 (%) 61,6 9,1 62,6 8,9 57,2 2,2 57,8 10,7 39,2 1,6 

N-Nt (μg.L-1) 245,3 71,2 310,3 278,9 269,3 27,1 352,5 196,9 238,3 19,3 

P-Pt (μg.L-1) 35,8 7,2 39,8 21,5 32,3 1,5 137,8 184,9 30,0 2,4 

DIN:SRP 194,6 38,6 173,2 6,6 133,3 51,8 161,1 36,4 162,5 49,0 

*Dados obtidos de Darwich et al. (2005). 
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A análise qualitativa do fitoplâncton foi realizada em microscópios ópticos 

convencionais Leitz Laborlux, e Zeiss Oberkochen, modelo Axiovert 10, com sistema 

de captura de imagem, em aumento de 100x, 250x e 400x. Análises em Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) foram realizadas visando a identificação das 

crisófitas com escamas silicosas (Chrysophyceae e Synurophyceae) e de 

dinoflagelados (Dinophyceae) tecados. Alíquotas de material fixadas em Transeau 

foram depositadas sobre lamínulas e desidratadas em temperatura ambiente. 

Posteriormente, estas lamínulas foram coladas em suportes metálicos com fita de 

carbono, metalizadas com ouro (Balzers/Union FL-9496), e observadas em 

Microscópio Eletrônico de Varredura JEOL- 5310 operado em 15 kV no Centro de 

Microscopia Eletrônica do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. As imagens digitais foram obtidas com resolução de 1024 por 768 pixels e 

tratadas no programa Adobe Photoshop CS3. 

A identificação dos táxons foi baseada em caracteres morfológicos da vida 

vegetativa e reprodutiva, de acordo com bibliografia recente e pertinente. O sistema 

de classificação adotado seguiu Hoffmann et al. (2005) para as Cyanobacteria e Lee 

(2008) para os demais grupos. A apresentação dos táxons até o nível de classe 

seguiu Lee (2008) e as demais categorias inferiores ordem alfabética. 

As ocorrências anteriores das espécies para o Lago Tupé foram baseadas 

apenas em trabalhos com descrições e/ou ilustrações que permitissem a 

comparação entre os táxons identificados. 

 

1.3. Resultados e discussão 

 
Do total de 118 amostras analisadas, foi identificado o total de 94 táxons 

(tabela 1.2), sendo 32 destes descritos neste trabalho e distribuídos nas classes 

Cyanophyceae (01), Charophyceae (3), Chlorophyceae (4), Euglenophyceae (1), 

Dinophyceae (8), Cryptophyceae (1), Crysophyceae (7), Synurophyceae (2), 

Bacillariophyceae (4), Raphidophyceae (1) e Xanthophyceae (1). Destes, 19 são 

novos registros para o Lago Tupé. O maior número de táxons foi encontrado durante 

o período de seca, enquanto durante a cheia verificou-se o menor número. 

 
Cyanobacteria 
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Cyanophyceae 

 
Limnothrix redekei (van Goor) Meffert 

Algol. Stud. 50-53: 274. 1988. 

Basônimo: Oscillatoria redekei Van Goor 1918 

Figura 1.2-1.4 

Tricomas isolados, retos, constritos, não atenuados. Células mais longas que 

largas 6-10 µm de comprimento, 2,2-2,4 µm de largura. Célula apical arredondada, 

coloração azul-esverdeado. Aerotopos polares 2, cada um localizado próximo ao 

septo das células, às vezes  4-5 irregularmente distribuídos. 

Ocorrência: E2. 

Esta constitui a primeira citação de ocorrência da espécie para o Lago Tupé. 

 
Chlorophyta 

 
Charophyceae 

 
Pleurotaenium tenuissimum (Grönblad e Croasdale) Förster 

Arch. Hydrobiol. Suppl. 60(3): 246. 1981. 

Basônimo: Pleurotaenium   tridentulum (Wolle) W.West var. tenuissimum Gronblad e 

Croasdale, Acta bot. Fenn.  69: 1-94, fig. 1-7, pl.1-19. 1965. 

Figura 1.5 

Células 28 a 30 vezes mais compridas que largas, fusiformes, 209,3-251,7 µm 

de comprimento, 7,3-9,7 µm de largura, região mediana com lados retos, paralelos, 

atenuada gradativamente em direção às extremidades, Ápices truncados, com 2-3 

dentes.  

Ocorrência: E1, E2, E3. 

Espécie citada anteriormente para o Lago Tupé por Melo et al. (2005b). 

 

Staurastrum brachiatum Ralfs var. major Wade 

Rev. Algol. Parte 2, 2(4): 264, pl.2, fig. 4. 1957. 

Figura 1.6-1.7 

 



42 

 

Tabela 1.2: Táxons fitoplanctônicos identificados no Lago Tupé e Rio Negro. 

Bacillariophyceae Chromulina cf. longiciliata Cyanophyceae 

Asterionella sp Chromulina cf. mikroplankton Aphanothece cf. nebulosa 

Aulacoseira cf. granulata Chromulina cf. minima Chroococcus cf. minimus 

Aulacoseira cf. herzogii Chromulina cf. nannos Chroococcus cf. sp 

Eunotia sp Chromulina cf. nebulosa Limnothrix cf. redekei 

Fragilaria sp Chromulina cf. pseudonebulosa Merismopedia cf. danubiana 

Pinnularia sp Chromulina cf. pygmaea Merismopedia cf. glauca 

Synedra sp Chromulina cf. sphaerica Merismopedia sp 

Urosolenia eriensis var. eriensis Chrysococcus cf. cordiformis Pseudanabaena cf. sp 

Urosolenia eriensis var. europaea Chrysococcus cf. elipsoideus Rhabdoderma cf. lineare 

Urosolenia eriensis var. morsa Chrysococcus cf. minutus Synechococcus cf. nidulans 

Chlorophyceae Chrysococcus cf. sp3 Dinophyceae 

Chlamydomonas sp Dinobryon divergens Glochidinium penadiforme 

Chlamydomonas sp2 Dinobryon sertularia Glochidinium platygaster 

Chlamydomonas sp3 Dinobryon sp Gymnodinium sp 

Chlorella homosphaera sp Epipyxis cf. sp Gymnodiniun sp2 

Coenochloris sp Kephyrion cf. sp Peridiniales 

Didymocystis cf. grahaneisii Ochromonas ovalis Peridiniopsis amazonica 

Kirchneriella dianae Ochromonas sp Peridiniopsis sp 

Monoraphidium cf. circinale Ochromonas sp2 Peridinium cf. africanum 

Monoraphidium cf. contortum Ochromonas sp3 Peridinium cf. gatunense 

Monoraphidium cf. minutum Salpingoeca cf. minor Peridinium umbonatum sensu lato 

Monoraphidium cf. tortile Spiniferomonas sp Euglenophyceae 

Monoraphidium sp Synurophyceae Trachelomonas sp 

Monoraphidium cf. arcuatum Mallomonas sp Trachelomonas sp2 

Monoraphidium cf. convolutum Mallomonas sp2 Raphidophyceae 

Monoraphidium cf. komarkovae Mallomonas sp3 Gonyostomum semen 

Oocystis cf. lacustris Mallomonas sp4 Xantophyceae 

Oocystis sp Mallomonas sp5 Centritractus rotundatus 

Chrysophyceae Synura petesenii f. kufferatii Charophyceae 

Bitrichia amazonica Synura spinosa var. striata  Moeugeotia sp 

Chromulina cf. obconica Cryptophyceae Pleurotaenium tenuissimum 

Chromulina cf. annulata Chroomonas sp Staurastrum brachiatum var. major 

Chromulina cf. elegans Cryptomonas cf. brasiliensis Staurastrum leptocladum 

Chromulina cf. ettlii Cryptomonas sp Staurodesmus triangularis 

 

 

Semicélulas obtrapezifomes, 9,7-19,4 µm de comprimento (sem processos), 

65,3-94,4 µm de largura (com processos), istmo 7,9-14,0 µm de largura, margem 

superior côncava, ângulos prolongados em processos longos, divergentes, margens 

lisas, extremidades 3-denticuladas. Vista apical da célula triangular, com 1 processo 

em cada ângulo. 

Ocorrência: E1, E2, E3, E4. 

Esta constitui a primeira citação de ocorrência da espécie para o Lago Tupé. 
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Figuras 1.2-1.9. Fig. 1.2-1.4. Limnothrix redekei. Fig. 1.5. Pleutotaenium 
tenuissimum. Fig. 1.6-1.7. Staurastrum brachiatum var. major. 1.7. Vista apical. Fig. 
1.8-1.9. Staurastrum quadrinotatum. 1.9. Vista apical. Fotos em MO. 
 

Staurastrum quadrinotatum Grönblad 

Acta Soc. Sci. Fenn. ser.B, 2(6): 30, fig. 258. 1945. 

Figura 1.8-1.9 

Semicélulas obtrapezifomes, 19,4-21,8 µm de comprimento (sem processos), 

65,3-94,4 µm de largura (com processos), istmo 6,0-7,7 µm de largura, margem 

superior levemente convexa, 2-denteada, ângulos prolongados em processos 

longos, divergentes, margens denticuladas, extremidades 2-denticuladas. Vista 

apical da célula elíptico-fusiforme, margens lisas, com 1 processo em cada ângulo. 

Ocorrência: E2, E4. 

Espécie citada anteriormente para o Lago Tupé por Melo et al. (2005b). 

 
Chlorophyceae 

 
Chlorella homosphaera Skuja 

8 

9 

7 6 

5 4 

3 

2 
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Symb. Bot. Upsal. 9(3): 130, pl. 15, fig. 13a –k. 1948. 

Figura 1.10 

Células arredondadas, 2,4-7,3 µm de diâmetro. Cloroplasto poculiforme, 

ocupando mais da metade da célula, pirenóide ausente. 

Ocorrência: E1; E4; E5. 

Esta constitui a primeira citação de ocorrência da espécie para o Lago Tupé. 

 
Chlamydomonas sp 1 

Figura 1.11-1.12 

Células elípticas ou arredondadas, 5,6-14,5 µm de diâmetro, papila hemisférica 

conspícua. Cloroplasto poculiforme, parietal, com um pirenóide basal, às vezes com 

mais três de distribuição irregular. Estigma não observado. Flagelos ca. 2 vezes o 

comprimento da célula. 

Ocorrência: E2, E3. 

A necessidade de observar o número e a distribuição de vacúolos contráteis 

impediu da identificação das populações em nível de espécie, uma vez que apenas 

foram analisadas amostras fixadas.  

Esta constitui a primeira citação do gênero para o Lago Tupé. 

Chlamydomonas sp 2 

Figura 1.13 

Células elípticas, 4,8-12,1 µm de comprimento, 2,4-8,5 µm de largura, papila 

hemisférica conspícua. Cloroplasto poculiforme, parietal, com um pirenóide basal. 

Estigma não observado. Flagelos ca. 2 vezes o comprimento da célula. 

Ocorrência: E1, E2, E3, E4, E5. 

A necessidade de observar o número e a distribuição de vacúolos contráteis 

impediu da identificação das populações no nível de espécie, uma vez que apenas 

foram analisadas amostras fixadas.  

Esta constitui a primeira citação destas populações para o Lago Tupé. 

 
Monoraphidium minutum (Nägeli) Komárková-Legnerová 

In: Fott, Stud. Phycol. 109.1969. 

Basônimo: Raphidium minutum Nägeli, Gatt. einzell. Alg. 83. 1849. 

Figura 1.14 
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Células solitárias, lunadas, extremidades arredondadas, 2,4-7,3 µm largura, 

7,3-12,1 µm de distância entre as extremidades. Cloroplasto parietal, sem pirenóide. 

Ocorrência: E4. 

Esta constitui a primeira citação de ocorrência da espécie para o Lago Tupé.  

 
Euglenophyta 

 
Euglenophyceae 

 
Trachelomonas sp 

Figura 1.15 

Loricas arredondadas, 4,8-16,9 µm de diâmetro. Superfície da lorica 

granulosa, coloração castanha. 

Ocorrência: E5. 

Como não foi possível a visualização do protoplasto, as populações 

examinadas não puderem ser identificadas em nível específico. 
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Figuras 1.10-1.15. Fig. 1.10. Chlorella homosphaera. Fig.1.11-1.12. Chlamydomonas 
sp1.Fig. 1.13. Chlamydomonas sp2. Fig. 1.14. Monoraphidium minutum. Fig. 1.15. 
Trachelomonas sp. Fotos em MO (Fig. 1.14,1.15). 
 

 

Dinophyta 

 
Dinophyceae 

 
Glochidinium platygaster  Boltovskoy 

Grana 38: 101, figs. 8-13, 23-33.1999. 

Figura 1.16-1.17 

Células com contorno geral pentagonal, depressão antapical deslocada para a 

esquerda, 43,6 µm comprimento, 39,9 µm largura, lado ventral da teca levemente 

côncava e dorsal convexa. Cíngulo mediano, exacavado e circular. Sulco largo, 

atingindo a extremidade antapical. Epiteca levemente cônica, aproximadamente do 

tamanho da hipoteca, placa 1ʹ grande, pentagonal regular, orto. Complexo do poro 

apical formado pela placa do poro (Po) e placa do canal (X), Po expandida dorso 

ventralmente. Hipoteca angulosa, bilobada. Superfície da teca com nódulos 

arredondados, distribuídos irregularmente, alguns nódulos com depressões apicais 

onde se localizam poros; nódulos das placas antapicais mais espessos, localizados 

no interior de espinhos nas laterais das placas. 

Tabulação: Po, X, 4', 6 '', 3C, 4S, 5''' 2'''' 

Ocorrência: E2. 

O gênero Glochidinium foi proposto por Boltovskoy (1999) para acomodar a 

espécie Peridinium penardiforme Lindemann, com base principalmente na presença 

de três placas cingulares. Neste mesmo trabalho, Boltovskoy (1999) descreveu G. 

platygaster que diferenciou de G. penardinforme (Lindemann) Boltovskoy pela placa 

sulcal direita (Sd) apresentar contato com a terceira placa cingular (C3) e com a 

placa sulcal anterior (Sa). Além disso, G. platygaster tem a célula mais alongada que 

em G. penardiforme além da forma da primeira placa apical (1') mais regularmente 
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pentagonal e superfície das tecas com ornamentação mais desenvolvida, 

particularmente nas placas antapicais.   

Glochidinium platygaster, até o momento, é registrada apenas quando da sua 

descrição original, para reservatórios e rio da Argentina durante o verão. 

Esta constitui a primeira citação da ocorrência da espécie para o Lago Tupé.  

 
 

Gymnodinium sp1 

Figura 1.18 

Células de contorno geral obovadas, 7,3-19,4 µm de comprimento, 4,8-15,7 µm 

de largura. Epicono e hipocono cônico-arredondados, epicono ligeiramente maior 

que o hipocono. Núcleo não observado. Presença de 3-4 pirenóides.  

Ocorrência: E1, E2, E3, E4, E5. 

A análise em material fixado não permitiu a identificação das populações 

analisadas no nível de espécie. 

 

 

 

 

Gymnodiniun sp2 

Figura 1.19 

Células ovadas, 16,9-53,2 µm comprimento, 14,5-48,4 µm largura, pólos 

truncados. Epicono e hipocono aproximadamente do mesmo tamanho. Núcleo e 

demais organelas protoplasmáticas não observadas. 

Ocorrência: E1, E4, E5 

A análise em material fixado não permitiu a identificação das populações 

analisadas no nível de espécie. 
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Figuras 1.16-1.19. Fig. 1.16-1.17. Glochidinium platygaster. 1.16. Vista ventral. 
1.17.Vista dorsal. Fig.1.18. Gymnodinium sp1. Fig. 1.19. Gymnodinium sp2. Fotos 
em MEV (Fig. 1.16-1.17), MO (Fig. 1.18-1.19). 
 

 

Peridinium gatunense Nygaard 

In: Ostenfeld e Nygaard, Dansk. Bot. Ark. 4: 206, fig. 1925. 

Figura 1.20-1.23 

Celulas esféricas, 21,8-24,2 µm comprimento, 19,4-21,8 µm largura. Cíngulo 

excavado, deslocado aproximadamente 1 x a sua largura. Sulco prolongando-se um 

pouco na epiteca e atingindo quase que a região antapical da célula. Epiteca cônico-

arredondada, aproximadamente do mesmo tamanho da hipoteca, placa 1' 

pentagonal, geralmente assimétrica, orto. Superfície das tecas reticulada, retículos 

poligonais  com poro no seu interior. 

19 18 

17 16 

C3 

Sd 

Sa 
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Tabulação: 4ʹ, 3a, 7ʺ, 5c, ?s, 5''' 2''''. 

Ocorrência: E1. 

Espécie anteriormente registrada para o Lago Tupé por Melo et al. (2005a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1.20-1.23. Peridinium gatunense. 1.20. Vista dorsal. 1.11.Vista ventral. 1.22. 

Vista apical. 1.23. Vista antapical. Fotos em MEV. 

 

Peridinium cf. africanum Lemmermann 

J. Linn. Soc. Bot. 38: 188, pl 9, figs 1a-d. 1907. 

Figura 1.24-1.27 

Células pentagonais, 26-29 µm de comprimento, 21-25,4 µm de largura. 

Epiteca cônica, angulosa, maior que a hipoteca, placa 1', pentagonal, orto. 

Complexo do poro apical formado pela placa do poro (Po) e placa do canal (X). 

Hipoteca angulosa, 4 espinhos antapicais, 3-15 µm de comprimento. Tecas com 

superfície reticulada, retículo espesso, com poros no interior. 

23 22 

21 20 
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Tabulação: Po, 4‘ 2a 7" c? s? 5 "‘  2 ""  

Ocorrência: E2, E5. 

A presença constante de espinhos muito longos na hipoteca diferiu as 

populações examinadas de P. africanum que apresenta espinhos de menores 

dimensões. 

Esta constitui a primeira citação da espécie para o Lago Tupé. 

 

Peridinium umbonatum Stein sensu lato 

Infus. 3(2): 38. 1883.  

Figura 1.28-1.29 

Células esféricas, 14,5-23,0 µm comprimento 12,1-19,4 µm largura. Cíngulo 

excavado, deslocado aproximadamente 1 x a sua largura. Sulco prolongando-se um 

pouco na epiteca e atingindo quase que a região antapical da célula. Epiteca cônico-

arredondada, aproximadamente do mesmo tamanho da hipoteca, placa 1' 

pentagonal, geralmente assimétrica, orto. Complexo do poro apical formado pela 

placa do poro (Po) e placa do canal (X). Superfície das tecas reticulada, retículos 

poligonais  com poro no seu interior. 

Tabulação: 4ʹ, 2a, 7ʺ, 5c, ?s, 5''' 2''''. 

Ocorrência: E1, E4, E5. 

Esta constitui a primeira confirmação da ocorrência da espécie no Lago Tupé. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



51 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 1.24-1.29. Fig. 1.24-1.27. Peridinium cf. africanum. 1.24. Vista ventral. 
1.25.Vista dorsal, note as placas intermediárias (1a, 2a) e espinhos antapicais 
(setas). 1.26. Vista ventral, note três placas apicais: primeira placa apical (1ʹ), 
segunda placa apical (2ʹ), quarta placa apical (4ʹ). 1.27. Vista antapical, note a placa 
sulcal posterior (sp). Fig. 1.28-1.29. Peridinium umbonatum lato sensu. 1.28. Vista 
dorsal, note as duas placas intemerdiárias (1a, 2a). 1.29, Vista ventral, note a placa 
sulcal anterior (sa). Fotos em MO (Fig. 24), MEV (Fig. 1.25-1.29). 
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Peridiniopsis amazonica Meyer 

In: Meyer, Rai, e Cronberg, Nova Hedwigia 65: 366, fig. 1-24. 1997. 

Figura 1.30-1.36 

Células rômbicas, 45,98 x 38,72 μm; 38,72 x 29,04 μm. Epiteca cônica, 

angulosa, aproximadamente do tamanho da hipoteca, placa 1' grande,  orto. 

Complexo do poro apical formado pela placa do poro (Po) e placa do canal (X). 

Hipoteca angulosa, placa sulcal posterior grande, 2 espinhos triangulares longos 

antapicais. Superfície das tecas fortemente reticulada, retículos poligonais, com 

poros. Cisto com epicisto cônico e hipocisto trapezoidal com 2 indentações 

antapicais, parede lisa. 

Tablação: Po, X, 3', 1a, 6 '', 6c, 4s, 5''' 2'''' 

Ocorrência: E2. 

Peridiniopsis amazonica Meyer foi descrita, originalmente, para distintos lagos 

de planície de inundação o Estado do Amazonas por Meyer et al. (1997), elegendo-

se como typus material procedente do Lago Muru-Muru, tributário do Rio Solimões. 

As populações presentemente examinadas para o Lago Tupé concordaram 

integralmente com o protótipo desta espécie, incluindo as células vegetativas e o 

cisto de resistência. 

A espécie foi registrada anteriormente para o Lago Tupé por Melo et al. 

(2005a). 

 

Peridiniopsis sp 

Figura 1.37-1.40 

Células pentagonais, não achatadas, 27-29 de comprimento, 18-22 μm de 

largura. Cíngulo deslocado aproximadamente uma vez a sua largura. Epiteca cônica, 

angulosa, aproximadamente do tamanho da hipoteca, placa 1' grande,  orto. 

Complexo do poro apical formado pela placa do poro (Po) e placa do canal (X). 

Hipoteca angulosa, placa sulcal posterior grande. Superfície da teca fortemente 

reticulada, com poros, formando estrias longitudinais. 

Tabulação: Po, 5‘ 0a 7" 6c? 5s? 5 "‘  2 ""  

Ocorrência: E2. 
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Em um primeiro exame, as populações analisadas podem ser confundidas com 

P. elpatiewskyi (Ostenfeld) Bourrelly.  Entretanto, esta espécie conta com 4 placas 

apicais, enquanto o material identificado para o lago Tupé possui 5 placas apicais. 

Além disso, P. elpatiewskyi parece requerer pH relativamente elevado e até então, 

não foi registrado em ambientes húmicos (Höll,1928). 

Possivelmente trata-se de uma nova espécie, entretanto estudos mais 

detalhados deverão ser realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1.30-1.36. 1.30. Peridiniopsis amazonica. Vista ventral. 1.31.Vista antapical. 
1.32. Cisto. 1.33. Vista dorsal, note  os espinhos antapicais (setas). 1.34. Vista 
dorsal da epiteca, note a placa intermediária (1a). 1.35. Vista antapical, note as duas 
placas antapicais (1ʺʺ, 2ʺʺ). 1.36. Vista ventral, note a primeira placa apical (1ʹ). Fotos 
em MO (Fig. 1.30-1.32), MEV (Fig. 1.33-1.36). 
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Cryptophyta 

 
Cryptophyceae 

 
Cryptomonas brasiliensis Castro, C. Bicudo e D. Bicudo 

Hoehnea 18(1): 90, fig. 8-18. 1991. 

Figura 1.41-1.42 

Células obovadas em vista lateral, curvas dorsalmente, 7,26 - 24,2 x 6,05- 

13,6μm. Cloroplastos 2, parietais, laterais, cada um com 1-2 pares de pirenóides. 

Ocorrência: E2. 

Este constitui o primeiro registro desta espécie para o Lago Tupé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1.37-1.40. Peridiniopsis sp. 1.37. Vista dorsal. 1.31.Vista apical, note o poro 
(seta) e as cinco placas apicais (1ʹ, 2ʹ, 3ʹ, 4ʹ, 5ʹ) . 1.39, 1.40. Vista dorsal, note  o 
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padrão reticulado formando estrias longitudinais na superfície da teca. Fotos em MO 
(Fig. 1.37- 1.38), MEV (Fig. 1.39-1.40). 
 

 

Heterokontophyta 

 
Chrysophyceae 

 
Chromulina cf. elegans Doflein 

Arch. Protistenk. 46: 280, pl 16, fig. 40-44. 1923. 

Figura 1.43 

Células elípticas, 4,5-7,0 µm de comprimento, 2,4-4,6 µm largura. Cloroplastos 

1-2, parietals, em escudo. Estigma elíptico. Flagelo aproximadamente o 

comprimento da célula. 

Ocorrência: E1, E2, E3, E4, E5. 

As populações analisadas provavelmente correspondem a C. elegans, 

entretanto é necessária análise de material vivo para confirmar a identidade 

taxonômica desta espécie. 

Esta constitui a primeira citação destas populações para o Lago Tupé. 

 

Chromulina cf. mikroplankton (Pascher) Pascher 

Süsswass.-Flora  2(2): 15, fig. 13, 1913. 

Basônimo: Nannochrysis mikroplankton Pascher, Ber. Deutsch. Bot. Ges.  29: 533; 

pl.XIX. fig.19-21. 1911. 

Figura 1.44 

Células isoladas, ovadas, 3,0-4,0 µm de comprimento, 2,0-2,9 µm de largura.  

Cloroplasto único, parietal, lateral. Flagelo 2 a 2,5 vezes o comprimento da célula. 

Ocorrência: E1, E2, E3, E4, E5. 

As populações analisadas provavelmente correspondem a C. mikroplankton, 

entretanto é necessária análise de material vivo para confirmar a identidade 

taxonômica desta espécie. 

Esta constitui a primeira citação destas populações para o Lago Tupé. 

 
 



56 

 

 

 

 

Chromulina cf. obconica Scherfell 

Arch. Protistenk. 22: 238, pl.16, fig. 46. 1911. 

Figura 1.45 

Células obconicas, 2,9-7,3 µm de comprimento, 1,9-4,8 µm de largura. 

Cloroplasto 1-2, parietal, laterais. Estigma não observado. Flagelo 2 a 2,5 vezes o 

comprimento da célula. 

Ocorrência: E1, E2, E3, E4, E5. 

As populações examinadas diferem de C. obconica pela presença, às vezes de 

dois cloroplastos parietais. Além disso, para confirmar a identidade taxonômica 

desta espécie é necessário analisar material vivo. 

Esta constitui a primeira citação de ocorrência desta espécie para o Lago Tupé. 

Chromulina cf. sphaerica Bachmann 

Verh. naturf. Ges. Basel 35(1): 166, pl.III, fig.8. 1923. 

Figura 1.46 

Células esféricas, 4,1-7,3 µm diâmetro. Cloroplastos 2, parietais, laterais, cada 

um com um pirenóide. Estigma não observado. Flagelo aproximadamente o 

comprimento da célula. 

Ocorrência: E1, E2, E3, E4, E5. 

As populações analisadas provavelmente correspondem a C. sphaerica, 

entretanto é necessária análise de material vivo para confirmar a identidade 

taxonômica desta espécie. 

Esta constitui a primeira citação destas populações para o Lago Tupé. 

 
Chromulina cf. minima Doflein 

Arch. Protistenk. 46: 282, pl.22, fig. 14-16. 1923. 

Figura 1.47 

Células elípticas, 3-5 µm de comprimento, 2,9-4,3 µm de diâmetro. Cloroplasto 

único, parietal. Estigma não observado. Flagelo aproximadamente 2-2,5 vezes o 

comprimento da célula. 

Ocorrência: E1, E2, E3, E4, E5. 
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As populações examinadas diferem de C. minima pelas maiores dimensões de 

comprimento. Entretanto, para confirmar a identidade taxonômica desta espécie é 

necessário analisar material vivo. 

Esta constitui a primeira citação de ocorrência desta espécie para o Lago Tupé. 

 

Chrysococcus minutus (F. E. Fritsch) Nygaard 

Trans. R. Soc. S. Afr. 20: 126. 1932. 

Basônimo: Trachelomonas volvocina Ehrenberg f. minuta Fritsch, Ann. S. Afr. Mus. 

9: 603, fig. 43F. 1918. 

Figura 1.48 

Loricas esféricas, 4,8-10,2 µm diâmetro, com poro flagelar e um poro basal 

menor. Protoplasto com dois cloroplastos laterais. Presença de estigma. Flagelo 

cerca de 1 vez o comprimento da lorica. 

Ocorrência: E2, E3, E4, E5. 

Esta espécie constitui primeira citação para o Lago Tupé. 
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Figuras 1.41-1.48. Fig. 1.41-1.42. Cryptomonas brasiliensis. 1.41.Vista lateral. 1.42. 
Vista ventral. Fig. 1.43. Chromulina cf. elegans. Fig. 1.44. Chromulina cf. 
mikroplankton. Fig. 1.45. Chromulina cf. obconica. 1.46. Chromulina cf. sphaerica.  
Fig. 1.47. Chromulina cf. minima. Fig. 1.48. Chrysococcus minutus. Fotos em MO 
(Fig. 1.41-1.42). 
Synurophyceae 

 
Synura petersenii (Korshikov) f. kufferathii  Petersen e Hansen 

Biol. Medd. K. danske vidensk. Selsk., 23(2): 11, fig. 4-5, pl.1, fig. d-e. 1956. 

Figura 1.49-1.50 

Escamas elípticas, 2.0-6.5 µm de comprimento, 1.0-3.5 µm largura, com costela 

central projetada em espinho distal com um poro. Superfície externa com dobra na 

margem proximal estendendo-se aproximadamente até a metade do comprimento 

da escama, flange com costelas radiais unindo a costela mediana às margens 

laterais, distal e proximal. Pequenas costelas longitudinais unindo as costelas radiais 

conferindo aspecto reticulado. 

Synura petersenii f. kufferathii difere da forma típica da espécie pela presença 

de costelas radiais alinhadas com o eixo central da escama e unidas às costelas 

adjacentes. 

Ocorrência: E2. 

Esta constitui a primeira citação da forma para o Lago Tupé. 

 
Synura spinosa (Korshikov) var. striata Cronberg  

Beih. Nova Hedwigia 95: 220, figs. 64-67. 1989.  

Figura 1.51-1.52 

Escamas elípticas ou ovais, 4,0-4,5 µm de comprimento, 2,5-3,2 µm de largura, 

margens proximal e distal dobradas em direção a superfície externa, com espinho 

distal longo, 1,8-2,3 µm de comprimento recoberto por estrias longitudinais 

irregulares, extremidade truncada com 3-6 pequenos dentes (dentículos). Espinhos 

mais conspícuos nas escamas anteriores e do corpo, decrescendo em tamanho ou 

ausentes nas escamas posteriores. Superfície externa da placa perfurada, 

espessamento secundário anelar circundando cada perfuração, assumindo aspecto 

reticulado-foveolado no terço distal.  

Ocorrência: E1, E2, E3, E4, E5. 
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Esta variedade foi descrita originalmente para o Lago Tupé por Cronberg 

(1989) que diferiu da variedade típica da espécie pela presença de estrias nos 

espinhos. No Brasil, esta variedade foi registrada, posteriormente para o estado do 

Espírito Santo por Menezes et al. (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figuras 1.49-1.52. Fig. 1.49-1.50. Synura petersenii f. kufferathii. 1.49. Aspecto geral 
das células da colônia. 1.50: Detalhe das escamas da parte central da célula. Fig. 
1.51-1.52.  S. spinosa var. striata. 1.51. Escamas do corpo. 1.52. Escamas 
anteriores. Note os espinhos com estrias espessadas e ápices truncados com 
pequenos dentículos. Fotos em MEV. 
 
Bacillariophyceae 
 
Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen 

Bacillaria 2: 58. 1979 

Basônimo: Gaillonella granulata Ehrenberg, Abh. Königl. Akad. Wiss. Berlin 841: 

127. 1843. 

Figura 1.53 
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Frústulas cilíndricas, unidas em cadeias retilíneas por um espinho de ligação 

longo e outros curtos, eixo pervalvar 20,0–29,4 µm, 4,8-8,2 µm de diâmetro. Eixo 

Manto valvar contendo estrias paralelas ou levemente oblíquas em relação ao eixo 

pervalvar, 10-8 estrias em 10 µm, areolação grosseira,10-16 aréolas em 10 µm.  

Ocorrência: E5. 

Esta espécie foi citada para o Lago Tupé por Cronberg (1989) e Melo et al. 

(2005a). 

 

Urosolenia eriensis (H.L.Smith) Round e Crawford var. eriensis 

In: Round, Crawford, e Mann, Diatoms: 679. 1990.  

Basônimo: Rhizosolenia eriensis H.L. Smith in S.A. Briggs, Lens [Chicago] 1: 44. 

1872. 

Figura 1.54a-1.55 

Células cilíndricas, retas, eixo pervalvar 77,4-104,1 µm de comprimento, 4,8-9,7 

µm de diâmetro, valvas cônicas, reduzidas, terminando em espinho longo, 70-77 µm 

de comprimento. Superfície das valvas com aréolas irregulares. Cíngulo formado por 

várias bandas imbricadas perfuradas irregularmente, 6-8 em 10 µm. 

Ocorrência: E1, E2, E3, E4, E5. 

Espécie citada anteriormente para o Lago Tupé por Cronberg (1989) e Melo et 

al. (2005a). 

 
Urosolenia eriensis var. morsa (W. West e G.S. West) Torgan & Becker 

Iheringia, Sér. Bot. 50: 89-97. 1998. 

Basônimo: Rhizosolenia eriensis H.L. Smith var. morsa W. West e G.S. West: 

Tran.Proc. R. Soc. Edinb. 41: 509, pl. 6: fig. 23. 1905. 

Figura 1.54b 

Células cilíndricas, retas, eixo pervalvar 58,1-89,5 µm comprimento, 7,3-14,5 

µm de diâmetro, valvas cônicas, reduzidas terminando em espinho longo, 32-35 µm 

de comprimento. Superfície das valvas com aréolas irregulares. Cíngulo formado por 

várias bandas imbricadas perfuradas irregularmente, 8-12 em 10 µm. 

Ocorrência: E1, E2, E3, E4. 

Esta espécie já foi citada anteriormente para o Lago Tupé por Melo et al. 

(2005a). 
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Fragilaria sp  

Figura 1.56 

Valvas linear- lanceoladas, extremidades levemente capitadas, eixo apical 

36,1-100,4 µm, eixo transapical 2,4-4,8 µm. Área central aproximadamente 

retangular. Estrias intercaladas, número de estrias não observados. 

Ocorrência: E5. 

Como o material não foi oxidado, o número de estrias não pode ser contado. 

Entretanto, podem-se observar algumas estrias alternadas nas extremidades de 

algumas valvas, portanto, tipicas do gênero Fragilaria Lyngbye. 

Gênero citado anteriormente para o lago Tupé por Cronberg (1989) e Melo et 

al. (2005a). 
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Figuras 1.53-1.56. Fig. 1.53. Aulacoseira granulata. Fig. 1.54a-1.55. Urosolenia 

eriensis var. eriensis. Fig. 1.54 b. Urosolenia eriensis var. morsa. Fig. 1.56. Fragilaria 

sp. Foto em MEV (Fig. 1.53), MO (Fig. 1.54-1.56). 

 

Raphidophyceae 

 
Gonyostomum semen (Ehrenberg) Diesing  

Sber. Akad Wiss. Wien,52: 332. 1865 

Basônimo: Monas semen Ehrenberg, Ber. Verh. k. preuss. Akad. Wiss. Berlin, 1833: 

191. 1835. 

Figura 1.57-1.58 

Células obovóides, dorsiventralmente achatadas, 12,1–108,9 µm de 

comprimento, 10,89 – 24,2 µm de largura, 6,99 – 13,98 µm de espessura. Núcleo 

central. Cloroplastos numerosos, parietais. Tricocistos fusiformes, distribuídos na 

periferia da célula, concentrados nos pólos da célula. 

Ocorrência: E1, E2, E3, E4, E5. 

Esta constitui a primeira citação da espécie para o Lago Tupé. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1.57-1.59. Fig. 1.57-1.58. Gonyostomum semen. Fig. 1.59. Centritractus 

rotundatus. Foto em MO (Fig. 1.57-1.58). 
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Xanthophyceae 

 

Centritractus rotundatus Pascher  

In: Rabenhorst's Krypt.-Fl. Deutschl. 2 (11): 855, fig. 711g, 713b. 1939. 

Figura 1.59 

Células isoladas elípticas, 4,1-6,1 µm de comprimento, 2,0-2,9 µm de largura, 

ápices arredondados, prolongando-se em 1 espinho fino e reto, 21,1-27,7 µm de 

comprimento. Cloroplastos 2, alongados, pirenóides não observados. 

Ocorrência: E5. 

Esta espécie difere de Centritractus belenophorus Lemmermann pelas menores 

dimensões celulares e pelas extremidades das células isoladas arredondadas. 

Esta constitui a primeira citação da espécie para o Lago Tupé. 

 

A flora fitoplanctônica identificada para o Lago Tupé mostrou-se típica de 

ambientes de águas húmicas distróficas, baixos valores de pH e condutividade. Os 

grupos com o maior número de táxons foram as Heterokontophyta (15) e Dinophyta 

(8).  Estes resultados concordam, em parte, com aqueles encontrados por Melo et 

al. (2005a,b) que também registraram maior representatividade das 

Heterokontophyta, entretanto, com a classe Bacillariophyceae com o maior número 

de espécies (49), diferente da flora do presente estudo, onde as Chrysophyceae 

apresentaram maior número de espécies (7). Neste estudo também se registrou 

baixa representatividade no número de Chlorophyta (7), contrariamente aos de Melo 

et al. (2005 a,b) que contabilizaram 135 Chlorophyta (26 Chlorophyceae e 109 

Charophyceae). Estas diferenças podem ser explicadas, em parte, pelo fato de os 

estudos desses últimos autores serem fundamentados exclusivamente em amostras 

qualitativas. 

Dos táxons identificados, as espécies de Chlorophyceae e de Chrysophyceae, 

em conjunto com Gymnodinium sp1, Peridinium umbonatum sensu lato, Synura 
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spinosa var. striata, Urosolenia eriensis var. eriensis, Urosolenia eriensis var. morsa 

e Gonyostomum semen foram os táxons com maior distribuição no Lago Tupé, 

ocorrendo em todas as estações de amostragens e em todos os períodos 

hidrológicos, reforçando a preferência desses grupos a este tipo de ambiente (águas 

distróficas, com baixos valores de pH e condutividade). 

Algumas espécies, descritas originalmente para o lago Tupé e consideradas 

endêmicas para América do Sul (Synura spinosa var. striata) e para a região 

amazônica (Peridiniopsis amazonica), foram re-encontradas. Limnothrix redekei, 

Staurastrum brachiatum var. major, Chlorella homosphaera, Monoraphidium 

minutum, Cryptomonas brasiliensis, Chrysococcus minutus, Synura pertersenii f. 

kufferathii, Centritractus rotundatus, Gonyostomum semen, além dos gêneros 

Chlamydomonas e Chromulina são citados pela primeira vez para o Lago Tupé. 

 É importante destacar a ocorrência pioneira de Gonyostomum semen para o 

ambiente estudado correspondendo a média de 48% de abundância do total do 

fitoplâncton por período hidrológico e média de 46% por estação de amostragem. 

Embora G. semen cresça preferencialmente em pequenos lagos e lagoas com 

elevadas concentrações de substancias húmicas em regiões temperadas (Rengefors 

et al. 2008), nas duas últimas décadas esta espécie ampliou a sua distribuição para 

ambientes não húmicos e ricos em nutrientes e também a sua freqüência de 

florações (Cronberg, 2005; Rengefors et al., 2008). A capacidade de formar 

florações associada à liberação de copiosa mucilagem sob contato mecânico pode 

ocasionar irritação cutânea ao homem e entupir filtros em estações de tratamento de 

água (Cronberg et al., 1988). Gonyostomum semen é interpretada como provável 

espécie invasora e constitui um risco potencial a saúde do ambiente (Menezes e 

Bicudo 2010).  

O número elevado de táxons de Chrysophyceae registrado pela primeira vez 

neste estudo indica a importância do grupo na composição do fitoplâncton do Lago 

Tupé e aponta para a necessidade de análises mais acuradas em material vivo e em 

microscopia eletrônica de transmissão para a sua correta determinação taxonômica. 

Este grupo é geralmente subestimado em estudos de flora e de ecologia uma vez 

que compreende espécies com células nuas, de reduzidas dimensões e que se 

deformam drasticamente sob a ação de substâncias fixadoras.  
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Dessa forma, torna-se necessário prosseguir com os estudos sobre a flora do 

Lago Tupé levando-se em conta o pouco conhecimento sobre a sua biodiversidade 

biológica. 

 



66 

 

1.4. Referências bibliográficas 

 

Alves-de-Souza, C.; Menezes, M.; Huszar, V. 2006. Phytoplankton composition and 

functional groups in a tropical humic coastal lagoon, Brazil. Acta Bot. Bras, 

20(3): 701-708. 

Aprile, F. M.; Darwich, A. J. 2005. Modelos Geomorfológicos para o Lago Tupé. In: 

Santos Silva et al. (orgs). 2005. Biotupé: meio físico, diversidade biológica e 

sócio-cultural. INPA, Manaus. p. 3-17. 

Araújo-Lima, C. A. R. M.; Forsberg, B. R.; Victoria, R.; Martinelli, L. 1986. Energy 

Sources for detritivorous fishes in the Amazon. Science, 234: 1256-1258. 

Arvola, L.; Salonen, K.; Jones, R. I.; Heinänen, A.; Bergström, I. 1987. A three day 

study of the diel behaviour of plankton in a highly humic and steeply stratified 

lake. Archive für Hydrobiologie, 109(11): 89-106. 

Bittencourt, M. M.; Amadio, S. A. 2007. Proposta para Identificação Rápida dos 

Períodos Hidrológicos das Áreas de Várzea dos Rios Solimões-Amazonas 

nas Proximidades de Manaus. Acta Amazônica, 37(2): 303-308. 

Boltovskoy, A. 1999. The genus Glochidinium gen. nov., with two species: G. 

penardiforme comb. nov. and G. platygaster sp. nov. (Peridiniaceae). Grana, 

38 (2): 98-107. 

Cronberg, G. 1989. Scaled chrysophytes from the tropics. Nova Hedwigia,  95:  191-

232. 

Cronberg, G. 2005. The life cycle of Gonyostomum semen (Raphidophyceae). 

Phycologia 44:285–293. 

Cronberg, G.ç Lindmark, G.; Björk, S. 1988. Mass developments of the flagellate 

Gonyostomum semen (Raphidophyta) in Swedish forest lakes—an effect of 

acidification? Hydrobiologia 161:217–236. 

Darwich, A. J.; Aprile, F. M.; Robertson, B. A. 2005. Variáveis Limnológicas: 

Contribuição ao estudo Espaço-temporal de Águas Pretas Amazôncas. In: 

Santos Silva et al. (orgs). 2005. Biotupé: meio físico, diversidade biológica e 

sócio-cultural. INPA, Manaus. p. 20-33. 

Druvietis, I.; Springe, G.; Urtane, L. 1998. Evaluation of plankton communities in 

small highly humic bog lakes in Latvia. Environmental International, 24(5/6): 

595-602. 



67 

 

Edler, L. 1979. Recommendations for marines biological studies in the Baltic Sea. 

Phytoplankton and chlorophyll. (UNESCO, Working Group 11, Baltic Marine 

Biologists). 38pp. 

Forsberg, B. R.; Araújo-Lima, C. A. R. M.; Martinelli, L. A.; Victoria, R. L.; Bonassi, J. 

A. 1993. Autotrophic Carbon Sources for fish of the Central Amazon. 

Ecology, 74: 643-652. 

Furch, K.; Junk, W. J. 1997. Physicochemical Conditions in the Floodplains. In: Junk 

(ed.). 1997. The Central Amazon Floodplain. Vol. 126. Springer-Verlag, 

Berlin Heidelberg. Ecological Studies. p. 69-108. 

Hessen, D. O.; Tranvik, L. J. 1998. Humic Substances as Ecosystem Modifiers – 

Introduction. In: Hessen, D. O.; Tranvik, L. J. (eds.). 1998. Aquatic Humic 

Substances. Ecology and Biogeochemistry. Vol. 133. Springer-Verlag, Berlin 

Heidelberg. Ecological Studies. p. 1-6. 

Hoffmann, L., Komárek, J. & Kaštovský, J. (2005): System of cyanoprokaryotes 

(cyanobacteria) – state in 2004. – Algological Studies 117: 95–115. 

Höll, K. 1928. Öekologie der Peridineen. Pflanzenforschung, 11: 1-105. 

Irion, G.; Junk, W. J.; Mello, J. A. S. N. 1997. The Large Central Amazonian River 

Floodplains near Manaus: Geological, Climatological and Geomorphological 

Aspects. In: Junk (ed.). 1997. The Central Amazon Floodplain. Vol. 126. 

Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. Ecological Studies. p. 23-46. 

Jones, R. I.; Ilmavirta, V. 1978. A diurnal study of the phytoplankton in the lake 

Lovojärvi, Southern Finland. Archive für Hydrobiologie, 83(4): 494-514. 

Jones, R. I. 1991. Advantages of diurnal vertical migrations to phytoplankton in 

sharply stratified, humic Forest lakes. Archive für Hydrobiologie, 120(3): 257-

266. 

Jones, R. I. 1998. Phytoplankton, Primary Production and Nutrient Cycling. In: 

Hessen, D. O.; Tranvik, L. J. (eds.). 1998. Aquatic Humic Substances. 

Ecology and Biogeochemistry. Vol. 133. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. 

Ecological Studies. p. 145-175. 

Jones, R. I. 2000. Mixotrophy in planktonic protists: an overwiew. Freshwater 

Biology, 45: 219-226. 

Joniak, T.; Kraska, M. 2006. Biodiversity of phytoplankton in hydrochemically 

different types of humic lakes in the Drawieński National Park. Acta 

Agrophysica, 7(2): 369-374. 



68 

 

Joniak, T. 2007. Sazonal variations of dominant phytoplankton in humic forest lakes. 

International Journal of Oceanography and Hydrobiology, 36(2): 49-59. 

Junk, W.P., Bayley, P.B., Sparks, R.E. 1989. The flood pulse concept in river 

floodplain system. Spec. Publ. Can. J. Fish. Aquat. Sci, 106: 110-127. 

Junk, W. J. 1997. General Aspects of Floodplain Ecology. In: Junk (ed.). 1997. The 

Central Amazon Floodplain. Vol. 126. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. 

Ecological Studies. p. 3-20. 

Lee, R. E. 2008. Phycology. Cambridge University Press, 547pp. 

Lund, J. W. H.; Kipling, C.; Lecren, E. D. 1958. The inverted microscope method of 

estimating algal number and the statistical basis of estimating by counting. 

Hydrobiologia, 11: 143–170. 

Margalef, R. 1983. Limnologia. Ômega, Barcelona. 1010pp. 

Martins, D. V. 1980. Contribuição à Ficologia da Amazônia. 2. Desmidioflorula dos 

lagos Cristalino e São Sebastião, Estado do Amazonas: gêneros 

filamentosos. Acta Amazonica, 10(4): 725-741. 

McKnight, D. M.; Aiken, G. R. 1998. Sources and Age of Aquatic Humus. In: Hessen, 

D. O.; Tranvik, L. J. (eds.). 1998. Aquatic Humic Substances. Ecology and 

Biogeochemistry. Vol. 133. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. Ecological 

Studies. p. 9-39. 

Melack, J. M.; Forsberg. B. R. 2001. Biogeochemistry of Amazon Flood-Plain Lakes 

and Associated Wetlands. In: McClain, M. E.; Victoria, R. L.; Richey, J. E. 

(eds.). 2001. The Biogeochemistry of the Amazon Basin and its Role in a 

Changing World. Oxford Univ. Press. Oxford. p. 235-276. 

Melo, S.; Rebelo, S. R. M.; Souza, K. F.; Menezes, M.; Torgan, L. C. 2005 a. 

Fitoplâncton. In: Santos Silva et al. (orgs). 2005. Biotupé: meio físico, 

diversidade biológica e sócio-cultural. INPA, Manaus. p. 87-98. 

Melo, S.; Rebelo, S. R. M.; Souza, K. F.; Soares, C. C.; Sophia, M. G. 2005b. 

Desmídias com ocorrência planctônica. In: Santos Silva et al. (orgs). 2005. 

Biotupé: meio físico, diversidade biológica e sócio-cultural. INPA, Manaus. p. 

99-108. 

Melo, S.; Souza, K. F.; Rebelo, S. R. M.; Sophia, M. G. 2009. Gêneros Euastrum 

Ehrenberg ex Ralfs e Micrasterias C. Agardh (Conjugatophyceae-

Desmidiaceae) de dois ambientes amazônicos de águas pretas (Manaus, 

Amazonas-Brasil). Acta amazônica, 39(1), 13-20. 



69 

 

Menezes, M.; Kristiansen, J.; Bicudo, C.E.M. 2005. Silica-scaled chrysophytes from 

some tropical freshwater bodies, southeastern Brazil Beih. Nova Hedwigia, 

128: 85-100. 

Menezes, M.; Bicudo, C.E.M. 2010. Freshwater Raphidophyceae from the state of 

Rio de Janeiro, southeast Brazil. Biota Neotrop.,  10(3) 

http://www.biotaneotropica.org.br/v10n3/en/abstract?article+bn01510032010 

(prelo) 

Meyer B., Rai, H.; Cronberg, G. 1997. The thecal structure of Peridiniopsis 

amazonica spec. nov. (Dinophyceae), a new cist-producing freshwater 

dinoflagellate from Amazonian floodplain lakes. Nova Hedwigia, 65 (1-4): 

365-375. 

Pålsson, C.; Granéli, W. 2004. Nutrient limitation of autotrophic and mixotrophic 

phytoplankton in a temperate and tropical humic lake gradient. Journal of 

Plankton Research. 56(9): 1005-1014. 

Putz, R.; Junk, W. J. 1997. Phytoplankton and Periphyton. In: Junk (ed.). 1997. The 

Central Amazon Floodplain. Vol. 126. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. 

Ecological Studies. p. 208-222. 

Rai, H.; Hill, G. 1981. Physical e chemical studies of Lago Tupé: a central amazonian 

black water “ria lake”. Int. Revue ges. Hydrobiol, 66(1): 37-82. 

Rengefors, K.; Pålsson, C.; Hansson, L.; Heiberg, L. 2008. Cell lysys of competitors 

and osmotrophy enhance growth of he bloom-forming alga Gonyostomum 

semen. Aquatic Microbial Ecology, 51: 87-96. 

Schmidt, G. W. 1976. Primary production of phytoplankton in three types of 

Amazonian waters. IV. On the primary productivity of phytoplankton in a Bay 

of the lower Rio Negro (Amazonas, Brazil). Amazoniana, 5(4): 517-528. 

Sioli, H. 1984. The Amazon and its main affluents: hydrography, morphology of the 

river courses, and river types. In: Sioli, H. (ed.). 1984. The Amazon. 

Limnology and landscape ecology of a mighty tropical river and its basin. Dr. 

W. Junk Publishers. Dodbrecht. p. 127-165. 

Uhelinger, V. 1964. Étude statistique des méthodes de dénobrement planctonique. 

Arch. Sci., 17: 121-223. 

Uherkovich, G. 1976. Algen aus den Flüssen Rio Negro und Rio Tapajós. 

Amazoniana, 5(4): 465-515. 

Uherkovich, G.; Rai, H. 1976. Algen aus den Rio Negro und seinen Nebenflüssen. 

Amazoniana, 6(4): 611-638. 



70 

 

Utermöhl, H. 1958. Zur Vervollkomnung der quantitativen Phytoplankton-Methodik. 

Mitt. Int. Ver. Limnol., 9: 1–38. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Variação sazonal e espacial do fitoplâncton de um lago húmico da 

Amazônia Central (Lago Tupé, Amazonas, Brasil)
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Resumo 

 

Foram verificadas, durante um ciclo hidrológico, a flutuação espacial e temporal do 
fitoplâncton do Lago Tupé, lago húmico meromítico afluente do Rio Negro e 
influenciado pelo pulso de inundação deste rio. O estudo foi realizado em quatro 
estações no interior do lago e uma no Rio Negro, e as coletas realizadas 
mensalmente (julho de 2006 a julho de 2007). Amostras quantitativas do fitoplâncton 
foram coletadas na sub-superfície e analisadas em microscópio invertido, e 
amostras qualitativas foram coletadas através de rede de plâncton de abertura de 
malha de 20 µm e analisadas em microscópio óptico convencional para confirmação 
das espécies. Dados de variáveis físicas e químicas também foram obtidos no 
período de estudo. Foram identificados 94 táxons do fitoplâncton, sendo a classe 
Chrysophyceae de maior número (35), seguida das Chlorophyceae (17), 
Bacillariophyceae (10), Cyanophyceae (10), Dinophyceae (10), Charophyceae (5), 
Cryptophyceae (3), Euglenophyceae (2), Raphidophyceae (1) e Xantophyceae (1). 
Chrysophyceae foi a classe também mais abundante em todos os períodos do ciclo 
hidrológico e em todas as estações, sendo mais importantes as espécies 
Chromulina mikroplankton e C. minima. Os maiores valores de abundância e 
biovolume do fitoplâncton foram registrados durante a seca e nas estações de coleta 
mais rasas do lago, quando também foi constatada maior presença de espécies 
autótrofas e a predominância das Dinophyceae e Charophyceae, destacadamente 
as espécies Gymnodinium sp2 e Staurastrum brachiatum var. major. Durante as 
fases de cheia, vazante e enchente a Raphidophyceae Gonyostomum semen 
apresentou maior biovolume. Já na estação do Rio Negro foram observados os 
menores valores de abundância e biovolume, quando comparada com as estações 
do lago. Porém, assim como no lago, houve maior abundância das  Chrysophyceae, 
enquanto verificou-se maior biovolume de Dinophyceae. No período de seca Os 
principais grupos funcionais, com suas espécies mais representativas foram Q (G. 
semen), durante a cheia, Lo (Gymnodinium sp2), na seca e Y (Cryptomonas 
brasiliensis) nos quatro períodos. A dominância de espécies capacitadas à migração 
vertical e mixotrofia nas fases de enchente, cheia e vazante esteve relacionada à 
maior diluição da água, maior distância entre a zona eufótica e o hipolímnio mais 
concentrado em nutrientes, devido ao elevado nível da coluna d’água nestes 
períodos e à coloração escura da água provocada pelas substâncias húmicas, a 
qual reduz a penetração da luz. Por outro lado, durante a seca, a dominância de 
espécies adaptadas a maior luminosidade e de autótrofas exclusivas foi relacionada 
à penetração da luz mais próxima ao hipolímnio, menor diluição da água e maior 
disponibilidade de nutrientes, em função da baixa profundidade. Com isso, verificou-
se ser a composição e a dinâmica do fitoplâncton do Lago Tupé determinada 
principalmente pelo caráter distrófico da água, escura e rica em substâncias 
húmicas, as quais interferem na penetração luminosa, e pela influência do pulso de 
inundação ao nível do lago, cuja variação de profundidade altera a disponibilidade 
luz e nutrientes a esta comunidade. 
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Abstract 

 

We verified, during a hydrological cycle, the spatial and temporal fluctuation of the 
phytoplankton from Tupé Lake, an humic meromythic lake, affluent to the Negro 
River which is influenced by this river. The study was carried out in 4 lake stations 
and 1 river station, with monthly sampling (July/06 to July/07). The quantitative 
samples of the phytoplankton community were taken on the sub-surface of the water 
column and analyzed with an inverted microscope, while the qualitative samples 
were taken with plankton nets with 20 µm mesh size and analyzed with a 
conventional optical microscope. Data regarding the physical and chemical variables 
were also obtained. A total of 94 taxa was found, most of them from the class 
Chrysophyceae (35), followed by Chlorophyceae (17), Bacillariophyceae (10), 
Cyanophyceae (10), Dinophyceae (10), Charophyceae (5), Cryptophyceae (3), 
Euglenophyceae (2), Raphidophyceae (1) and Xantophyceae (1). Chrysophyceae 
was the most abundant class during the entire study and the species Chromulina cf. 
mikroplankton and C. cf.  minima were the most important. The highest abundances 
and biovolume were detected during the dry period at the shallowest stations. In 
these conditions, it was observed a higher number of autotrophic species. The 
biovolume of the Raphidophyceae, Gonyostomum semen, was higher during the 
periods of rising, high and receding waters. During the low water period, the 
Dynophyceae and Charophyceae dominated, especially Gymnodinium sp2 and 
Staurastrum brachiatum var. major. At the Negro River station, the lowest values of 
abundance and biovolume were recorded, and like observed to the lake, with greater 
abundance of the Chrysophyceae and greater biovolume of the Dynophyceae. The 
main functional groups and their most representative species were Q (G. semen), at 
the flood period, Lo (Gymnodinium sp2) at the dry and Y (Cryptomonas brasiliensis) 
at all phases of the hydrological cycle. The dominance of species that are adapted to 
vertical migration and mixotrophy during the rising, high and receding waters period 
was related mainly to the high dilution of the water column, higher distanced between 
the euphotic zone and the nutrient-enriched hipolimnion, water column’s higher 
deepness and the reduction of light penetration caused by the dark color of the 
water. During the low water period, the dominance of exclusively autotrophic species 
and species adapted to high luminosity was related to the penetration of light which 
reached closer to the hipolimnion, the low dilution of the water column and higher 
availability of nutrients. Thus, it was verified that the composition and dynamics of the 
phytoplankton community in Tupé Lake was determined mainly to its waters 
dystrophic conditions which interferes with the light penetration and the influence of 
the floodpulse to the water level of the lake, which alters its depth and changes the 
availability of light and nutrients to the community. 
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2.1. Introdução 

 

Os ambientes de águas pretas são caracterizados pela elevada concentração 

de ácidos húmicos e ácidos fúlvicos, denominados húmus aquático, formados por 

biomoléculas de cor marrom ou amarela, de médio a elevado peso molecular e 

biologicamente recalcitrantes (McKnight e Aiken, 1998). O húmus aquático 

(doravante denominado de substâncias húmicas, ou SH) pode ser derivado de 

fontes externas de matéria orgânica (alóctone), como da decomposição de plantas 

terrestres, ou produzido de fontes de dentro dos ecossistemas aquáticos 

(autóctone), a exemplo das SH formadas pela decomposição de microalgas. A estes 

ecossistemas aquáticos incluem-se os alagados e a zona litorânea (McKnight e 

Aiken, 1998; Hongve, 1999). 

São ainda características dos sistemas húmicos aquáticos baixo pH (em torno 

de 4 a 5), baixa concentração de oxigênio dissolvido e pouca penetração da luz, 

devido à cor marrom-avermelhada que as SH conferem à água. Quando 

conservados, estes corpos d’água são denominados distróficos, significando serem 

de reduzida produtividade e metabolismo (Hessen e Tranvik, 1998; Jones, 1998). 

Estes autores, no entanto, ressaltam também a importância destas substâncias 

como atenuadoras de efeitos nocivos aos organismos, como a acidificação 

excessiva do ambiente e a atenuação dos efeitos nocivos da radiação UV, além de 

serem a principal fonte de carbono orgânico para as bactérias heterotróficas. 

Os ambientes de águas pretas da Amazônia, além destas características, 

apresentam pobre conteúdo em eletrólitos e nutrientes devido ao Rio Negro, seu 

principal e maior representante, ter sua origem geológica nos Escudos Pré-

Cambrianos das Guianas, os quais oferecem pouco carreamento de sólidos 

suspensos e nutrientes (Schmidt, 1976; Sioli, 1984; Furch e Junk, 1997). Pelo fato 

dos corpos d’água de uma bacia hidrográfica possuírem as características de seu rio 

principal, os lagos e rios afluentes do Rio Negro apresentam, também, em sua 

maioria, composição química e aspecto semelhante (Aprile e Darwich, 2005). 

Também é característica dos ambientes aquáticos da Amazônia a presença 

de um pulso de inundação. Este pulso apresenta ciclo médio anual, com quatro 

períodos referentes ao nível das águas, assim denominados enchente, cheia, 
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vazante e seca, os quais formam uma curva monomodal característica (Irion et al. 

1997; Bittencourt e Amadio, 2007). É influenciado diretamente pelas variações 

periódicas anuais do regime pluviométrico e do clima da região, e sua interação com 

os ambientes terrestres adjacentes deu origem às paisagens denominadas planícies 

de inundação. Estas planícies permanecem inundadas durante parte do ano e 

realizam trocas de matéria orgânica e inorgânica entre si (Irion et al. 1997). A 

geografia local, o comportamento e as adaptações de suas comunidades ecológicas 

são moldados pela flutuação do nível dos corpos d’água. 

A comunidade fitoplanctônica tem sua composição e dinâmica determinadas 

pelas características do ambiente, tais como a vegetação circundante do corpo 

d’água, o tipo de solo, a natureza rochosa da bacia de drenagem e o tamanho e 

posição dos afluentes e efluentes (Boney, 1989). Na região amazônica, o 

fitoplâncton recebe influência direta dos tipos de água, bem como do pulso de 

inundação (Schmidt, 1973, 1976; Furch e Junk, 1997), com o primeiro fator 

interferindo na penetração da luz através da quantidade de sólidos suspensos e SH, 

enquanto o segundo atua na diluição da água, alteração da profundidade e 

carreamento e disponibilidade de nutrientes. 

Com isso, junto ao ciclo hidrológico dos rios da bacia amazônica, é verificado 

um ciclo de condições mais e menos favoráveis à produtividade e crescimento dos 

organismos fitoplanctônicos, no qual os períodos de cheia e vazante são menos 

propícios ao desenvolvimento das algas, por suas menores concentrações de 

nutrientes e maior turbidez. Nas épocas de seca e enchente ocorrem condições 

inversas às supracitadas, aliadas, ainda, a uma menor distância da superfície em 

relação ao fundo dos corpos d’água, mais ricos em nutrientes, e que são mais 

favoráveis ao crescimento do fitoplâncton (Furch e Junk, 1997; Putz e Junk, 1997; 

Melack e Forsberg, 2001; Aprile e Darwich, 2005). Nas águas pretas amazônicas, a 

grande quantidade de substâncias húmicas e seu caráter distrófico produz 

condições peculiares ao desenvolvimento do fitoplâncton, sofrendo esta comunidade 

adaptações ao baixo pH, déficit de nutrientes, redução da zona eufótica e elevadas 

concentrações de carbono orgânico dissolvido (COD) na forma de SH (Hansen e 

Tranvik, 1998; Jones, 1998; Furch e Junk; 1997; Putz e Junk, 1997). 
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Forsberg et al. (1993) e Melack e Forsberg (2001) relacionaram a produção 

de carbono disponível à biota dos lagos de inundação amazônicos, principalmente à 

ictiofauna, aos quatro grupos de vegetais mais abundantes nas planícies de 

inundação. Estes seriam as macrófitas aquáticas, as árvores e vegetação terrestres 

das várzeas e igapós, o perifíton e o fitoplâncton. Como verificado por estes autores 

e também por Araújo-Lima et al. (1986), o fitoplâncton, apesar de ser dentre os 

grupos citados, o de menor proporção de carbono produzido em relação à produção 

total, foi o de maior consumo, principalmente por peixes de grande importância 

comercial para a região, revelando a grande importância desta comunidade para a 

biota e para a economia da Amazônia. 

Araújo-Lima et al. (1986) também verificaram a necessidade de mais estudos 

para compreender a dinâmica do fitoplâncton nas planícies de inundação, dada a 

sua importância ecológica e econômica. Para a região amazônica, entre outros, 

destacam-se o trabalho de ecologia do fitoplâncton pioneiro de Ehrenberg (1843) e 

mais recentes, de Schmidt (1973, 1976), Huszar (1996a,b, 2000), Sophia e Huszar 

(1996), Huszar e Reynolds (1997), Ibañez (1997, 1998), Menezes e Huszar (1997), 

Meyer et al. (1997), Kristiansen e Menezes (1998), Keppeler et al. (1999a,b), Melo e 

Huszar (2000), Pascoaloto (2001a,b), Díaz-Castro et al. (2003), Lopes e Bicudo 

(2003) e Melo et al. (2004a,b), nos quais foi verificada a atuação do pulso de 

inundação na dinâmica e produtividade do fitoplâncton. Estudos efetivos do 

fitoplâncton em ambientes de águas pretas na Amazônia foram realizados por 

Uherkovich (1976), Uherkovich e Rai (1979), Martins (1980, 1982), Cronberg (1989), 

Meyer et al. (1997), Melo et al. (2005a,b; 2009) e Raupp et al. (2009), todavia 

focados em características taxonômicas e qualitativas e carecem de informações 

ecológicas desta comunidade em termos de densidade e biomassa em escala 

temporal de um ciclo hidrológico completo. 

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo estudar a ecologia do 

fitoplâncton do Lago Tupé em escala espacial, ao longo do comprimento do lago, e 

temporal ao longo de um ciclo hidrológico, e as influências causadas nesta 

comunidade pelas variáveis físicas e químicas e pelo pulso de inundação do Rio 

Negro.
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2.2. Material e métodos 

 

2.2.1. Área de estudo 

 

O Lago Tupé (3º01’33,5” – 3º02’47,8” S; 60º14’57,5” – 60º16’1,2” W) está 

localizado à margem esquerda do Rio Negro, do qual é tributário, e encontra-se a 

aproximadamente 25km de distância do centro da cidade de Manaus, capital do 

estado do Amazonas, Brasil (figura 2.1). Encontra-se ainda inserido na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável do Tupé, no município de Manaus. É um lago de ria, 

formado pelo represamento de seu vale pela deposição de sedimento em sua 

comunicação com o Rio Negro, do qual é tributário. Possui formato de “T”, com um 

braço maior de aproximadamente 2.504m e menor com cerca de 1.149m (Rai e Hill, 

1981; Aprile e Darwich, 2005, 2009). No período de seca (águas baixas) a área 

superficial e o volume atingem valores mínimos de 66,9ha e 1.440.260m3, 

respectivamente, e chegam aos máximos de 68ha e 2.570.000m3 durante a cheia. 

Possui seção transversal íngreme, em forma de “V”, o que explica a grande variação 

de volume (Rai e Hill, 1981; Aprile e Darwich, 2005). 

A conexão do Tupé com o Rio Negro dá-se através de canal de cerca de 20m 

de largura, 0,5m de profundidade e 150m de comprimento na fase seca. Quando o 

nível hidrométrico do Rio Negro atinge cota abaixo de 19m acima do nível do mar 

(a.n.m.) ocorre apenas saída de água do lago para o rio. Acima desta cota, ocorre 

entrada de água do rio para o lago. Na primeira fase, predominam no lago 

características hidroquímicas das precipitações pluviométricas e dos cinco igarapés 

de floresta que convergem ao corpo d’água. Da seca a cheia, a profundidade 

máxima do lago varia de 4,5m a 15m, respectivamente (Rai e Hill, 1981; Aprile e 

Darwich, 2005, 2009). 

Assim como o rio Negro, do qual é tributário, e do qual sua bacia recebe 

influência, o Tupé é um lago de águas pretas, de aspecto transparente e marrom-

avermelhado, originado pela elevada quantidade de ácidos húmicos e fúlvicos 

dissolvidos na água (Sioli, 1984; Rai e Hill, 1981). Suas águas apresentam baixo pH 

e baixos níveis de nutrientes, íons e material em suspensão. 
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Figura 2.1: Área de estudo e estações de coletas. Fonte: Projeto Biotupé e Google 

Maps. 

 

2.2.2. Coletas e análises 

 

Do mês de julho de 2006 a julho de 2007 foram realizadas coletas 

subsuperficiais mensais em quatro estações situadas no interior do lago, 

denominadas E1 (cabeceira do braço maior), E2 (meio do braço principal), E3 

(estação central e mais profunda do lago) e E4 (porção média do braço secundário). 

Uma quinta estação foi escolhida localizada na calha do Rio Negro em frente ao 

canal de comunicação do lago com o Rio, e denominada E5 (figura 2.1). 

Para o período de estudo foram obtidos dados de precipitação pluviométrica 

mensal, e velocidade dos ventos, cobertura de nuvens (índice de 0 a 10) e 

temperatura do ar dos dias e horários de coleta, cedidos pela Estação Meteorológica 

de Manaus, do 1º Distrito de Meteorologia (DISME), do Instituto Nacional de 
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Meteorologia (INMET). As cotas do nível hidrométrico do Rio Negro (N.H.) foram 

obtidas a partir das medidas realizadas pela administração do Porto de Manaus. 

Em cada estação foram tomadas medidas da profundidade, bem como da 

profundidade de desaparecimento do disco de secchi, sendo este valor multiplicado 

por três para a determinação do limite da zona eufótica (Zeu). A cada meio metro até 

a Zeu e a partir daí a cada metro até 0,5m do fundo, foram tomadas medidas da 

temperatura da água, condutividade elétrica, concentração de oxigênio dissolvido e 

taxa de saturação do oxigênio através de medidores portáteis YSI modelos 55 e 63. 

Amostras de água foram coletadas com o auxílio de uma garrafa horizontal de 

van Dorn, em profundidades de sub-superfície e 0,5m do fundo, para amostras de 

nutrientes totais e fracionados. As amostras de nutrientes totais foram 

acondicionadas em frascos de polietileno de 1L, e as de nutrientes fracionados em 

frascos de 0,5L. As amostras de nutrientes fracionados foram levadas ao Laboratório 

de filtradas previamente para a realização das análises. 

As amostras de nutrientes foram analisadas através da técnica de 

espectrofotometria de FIA (Flow Injection Analysis). Foi utilizada metodologia 

segundo Valderrama (1981) para nutrientes totais, nitrato de acordo com Golterman 

et al. (1978), nitrogênio amoniacal segundo a APHA (2003) e Mackereth et al. 

(1978), e fósforo solúvel reativo segundo Golterman et al. (1978). 

As amostras quantitativas de fitoplâncton foram coletadas na subsuperfície da 

coluna d’água em frascos de vidro, fixadas com lugol acético, vedadas e mantidas 

ao abrigo da luz até o momento da análise. As amostras quantitativas foram 

analisadas em microscópio óptico invertido Zeiss Oberkochen, modelo Axiovert 10, 

em aumento de 400X, de acordo com metodologia descrita por Uthermöhl (1958). O 

volume sedimentado foi definido de acordo com a concentração de algas e/ou 

detrito. O tempo de sedimentação foi de pelo menos três horas para cada centímetro 

de altura da câmara (Margalef, 1983). Os indivíduos (células, colônias, filamentos) 

foram enumerados em campos aleatórios (Uhelinger, 1964), em número suficiente 

para alcançar 100 indivíduos da espécie mais freqüente, sendo o erro inferior a 20% 

(Lund et al., 1958). Quando não foi possível utilizar esse critério (amostras com 

algas escassas e detrito abundante), foram enumerados indivíduos em tantos 

campos aleatórios quantos os necessários para que se estabilizasse o número de 
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espécies adicionadas por campo (método da área mínima), a fim de garantir uma 

representatividade qualitativa mínima das espécies. 

O biovolume de cada espécie foi estimado multiplicando-se as densidades de 

cada espécie pelo volume médio dos organismos, sempre que possível 

considerando as dimensões médias de cerca de 10 indivíduos. O volume de cada 

organismo foi calculado a partir de modelos geométricos aproximados à forma dos 

indivíduos (Edler, 1979; Hillebrand et al., 1999).  

 Para a confirmação das espécies, análises qualitativas do fitoplâncton foram 

realizadas em microscópio convencional Zeiss Oberkochen, modelo Axiovert 10, em 

aumento de 100x, 250x e 400x.Foram ainda realizadas análises de microscopia 

eletrônica de varredura (m.e.v.), a fim de correta identificação das Chrysophyceae. 

Estas análises foram realizadas no Laboratório de Microscopia Eletrônica do Museu 

Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (MN/UFRJ). Para a 

identificação dos táxons e apresentação dos resultados foi seguida a classificação 

de Lee (2008). 

Foram calculados os índices de riqueza específica (número de 

táxons/amostra), diversidade específica de Shannon-Wiener (Shannon e Weaver, 

1963), equitabilidade (Pielou, 1975) e frequência de ocorrência (Dajoz, 1978). Além 

disso, foram analisados os grupos funcionais do fitoplâncton de acordo com 

Reynolds et al. (2002) e atualizados por Padisák et al. (2009). 

O tratamento numérico e estatístico dos resultados foi realizado através de 

análises exploratórias. A Análise de Componentes Principais (ACP) ordenou as 

unidades amostrais em função das variáveis abióticas com o objetivo de identificar 

gradientes nas variações espaciais e/ou temporais das condições físicas e químicas 

da água e do fitoplâncton em relação às amostras. Todas as variáveis foram 

transformadas em Log10 (x+1). A significância das variáveis na ACP foi determinada 

pela distância de cada variável ao centro do eixo: d≥√2/n, onde NE o número de 

variáveis (Legendre e Legendre, 1998).  A análise integrada das variáveis bióticas e 

abióticas foi feita através da análise de correspondência canônica (ACC), tendo 

todas as variáveis sido transformadas em Log10 (x+1). As duas análises foram 

realizadas pelo programa PC-ORD, versão 4.01 (MjM Software). Através do 

programa Statistica, versão 6.0 (StatSoft. Inc.), foi realizada regressão simples para 
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verificar a correlação entre a precipitação pluviométrica, nível hidrométrico do Rio 

Negro e profundidade do Lago Tupé, e ainda um teste de Cochran para a verificar 

variações significativas (p<0,05) de ocorrência da composição fitoplanctônica entre 

as estações de coleta e entre os meses estudados. 

 

2.3. Resultados 

 

2.3.1. Variáveis físicas e químicas 

 

2.3.1.1 Clima e hidrologia 

 

Para o nível hidrométrico do Rio Negro, durante o período de coleta, foi 

registrado valor mínimo em out/06 (16,92m) e máximo em jun/07 (28,17m). De 

setembro para outubro de 2006 este nível desceu abaixo da cota de 19m, abaixo da 

qual a água do rio deixa de entrar no lago, ocorrendo apenas saída da água desta 

para o rio, e onde é atingido o valor mais baixo de profundidade máxima. Foi 

verificada correlação entre a profundidade máxima do Lago Tupé e o nível 

hidrométrico do Rio Negro (R2 = 0,9711; p<0,0001), com menor valor registrado em 

out/06 (3,6m) e valores mais altos (14m) em junho e julho/07 (figura 2.2). 

Na região estudada foram verificados maiores valores de pluviosidade entre 

dez/06 e abr/07, com máximo valor em jan/07 (414,4mm), e menores valores de 

julho a novembro/06, com mínimo neste último (2,9mm). Não houve correlação entre 

esta variável e a profundidade máxima do Lago Tupé (R2 = 0,0107; p>0,05). 

Os maiores valores de velocidade do vento na região do Lago Tupé 

ocorreram no mês de set/06 (3,5m/s) para as estações E3 e E4, e os menores 

(0m/s) em jun/06 (E3 a E5), ago/06 (E4), out/06 (E1 a E4), nov/06 (E5), fev/07 (E1 a 

E5), abr/07 (E2 a E5), maio/07 (E3 e E5), jun/07 (E1 e E5) e jul/07 (E3 a E5). A 

região estudada apresentou maiores índices de cobertura de nuvens (10) em nov/06 

(E1), dez/06 (E5), fev/07 (E1 a E5) e jun/07 (E1 e E2), e menores (0) em out//06 (E1 

a E4), nov/06 (E5) e jun/07 (E1 e E5). Esta escala varia de zero (céu aberto) a dez 

(precipitação chuvosa intensa). 
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Figura 2.2: Variação vertical e temporal da profundidade máxima (Zmax) do Lago 

Tupé (a), nível hidrométrico (NH) do Rio Negro e precipitação pluviométrica mensal  

(Prec. mensal) e regressão entre Zmax e NH (b). 

A maior temperatura do ar foi registrada em out/06 (36,4ºC), e a menor em 

fev/07(22,7ºC). 

As variáveis hídricas no Lago Tupé, durante o período estudado, 

apresentaram alterações de acordo com o ciclo hidrológico. Para a profundidade 

limite da zona eufótica (Zeu), menores e maiores valores foram verificados na E1, 

respectivamente nos meses de out/06 (0,5m) e abr/07 (4,77m). Vale salientar que a 

zona eufótica atingiu o fundo do lago em algumas estações de coleta nos meses de 

setembro (E1, E2 e E4), outubro (E1, E2 e E4), novembro (E1, E2 e E4), dezembro 

(E1 e E4) e janeiro (E1). Tomando por base a profundidade de desaparecimento do 

disco de Secchi, notou-se maior penetração da luz no lago, porém não significativa 

(p>0,05), em relação ao Rio Negro, entre os meses de setembro de 2006 e abril de 

2007 (figura 2.3). 

a 

b 
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Figura 2.3: Profundidade e zona eufótica para o lago Tupé e Rio Negro 

(profundidades do rio acima de 15m). 

 

O menor valor da temperatura da água foi registrado em out/06, na E1 

(26,3ºC), enquanto o mais elevado foi verificado em nov/06 na E3 (33,3ºC). Nas E4 

e E5 (Rio Negro) esta variável sofreu alterações de acordo com o ciclo hidrológico, 

com aumento dos valores no período de águas baixas (figura 2.4). O valor mais 

baixo de condutividade elétrica (5,1µS.cm-1) ocorreu nas E2 e E3 e o mais alto 

(15,1µS.cm-1) na E1, ambos em nov/06. A condutividade elétrica também 

acompanhou o ciclo hidrológico, com diminuição dos valores no Lago Tupé durante 

o período de águas baixas, exceto para o valor mais elevado registrado para a E1. 

Na E5 também foram registrados valores maiores que os das estações do interior do 

lago em todo o período de estudo. 
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Figura 2.4: Temperatura da água, condutividade e taxa de saturação do oxigênio 

dissolvido para o Lago Tupé e Rio Negro. 

 

 Nos períodos de águas baixas e enchente foram verificados, de modo geral, 

os maiores teores de oxigênio dissolvido, sendo o maior valor registrado para a 

estação do Rio Negro (7,11 mg.L-1) em out/06, e no Lago Tupé nas E2, em nov/06 

(6,79 mg.L-1) e E4 (6,63 mg.L-1). Os teores mais baixos foram verificados também na 

E5 (Rio Negro), em jul/06 (2,83 mg.L-1), e no Lago Tupé na E4 (3,56 mg.L-1) em 

jun/07. 

As menores taxas de saturação do oxigênio dissolvido foram de 38,8% na E5 

em jul/07 e de 48,3%, na E4 em fev/07. As maiores concentrações foram de 99,1% 

na E5, em out/06 e 90,2% na E2, em nov/06. Para esta variável, os maiores valores 

foram, também, registrados nos períodos de águas baixas e enchente. 
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No período estudado verificou-se estratificação térmica e de concentração de 

oxigênio dissolvido, em todos os meses na E3 e nos períodos de cheia, vazante e 

enchente nas demais estações do lago. Tais estratificações foram registradas entre 

as profundidades de 2m e 3m. 

 

2.3.1.2. Nutrientes 

 

As maiores concentrações de nitrogênio total no Lago Tupé foram registradas 

para a E2 (680µg.L-1) e E4 (645µg.L-1), em jul/07 e E4 (645µg.L-1) em nov/06. Com 

exceção destas amostragens, acima da média, os demais valores ocorreram abaixo 

de 500µg.L-1 (tabela 2.1). A menor concentração foi verificada em julho/06, na E2 

(10µg.L-1). Para o nitrogênio fracionado foram verificadas concentrações mínima e 

máxima de nitrato, respectivamente, nas E2, E3 e E4, entre ago/06 e mar/07 

(10µg.L-1), e na E1, em ago/06 (44µg.L-1). As concentrações de amônia, por sua vez, 

foram menores de set/06 a nov/06 (100µg.L-1), nas E1 a E4, com aumento das 

concentrações nos períodos seguintes, e maior valor verificado em dez/06 na E2 

(1.416µg.L-1) e, em fev/07 (795µg.L-1), na estação do Rio Negro. 

Os teores de fósforo total estiveram, em média, abaixo dos 45µg.L-1, com 

exceção dos registrados na E4, em nov/06 (185,63µg.L-1) e jun/07 (413µg.L-1), 

porém mais elevados durante a seca, de modo geral. O menor valor ocorreu em 

abr/07 na E2 (21µg.L-1). Para o ortofosfato foram registrados concentrações abaixo 

de 5µg.L-1 em quase todos os meses, com exceção do mês de set/06, na E4 

(35µg.L-1), e jul/07, nas E3 (9µg.L-1) e E4 (7µg.L-1). 

Para as razões entre as concentrações de nutrientes totais (TN:TP) não foram 

registradas grandes variações entre os meses estudados, sendo o menor e maior 

valores determinados para a E2, em jul/06 (0,74) e abr/07 (26,04), respectivamente. 

Já para a razão entre os nutrientes fracionados (DIN:SRP), foi verificada redução na 

vazante e águas baixas, e aumento na enchente e cheia. O valor mínimo foi 

verificado na E4 em set/06 (6,96), e os máximos nas E2 em dez/06 (635,5) e E5 em 

fev/07 (358,71). 
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Tabela 2.1: Médias e desvios-padrão (dp) das concentrações de nutrientes (μg.L-1) e 

de suas razões (TN:TP e DIN:SRP) para o Lago Tupé (estações 1,2, 3 e 4) e Rio 

Negro (estação 5). 

 E1 E2 E3 E4 E5 

 média dp média dp média dp média dp média dp 

Vazante 

NT 265,0 41,0 223,5 84,1 201,0 59,4 207,0 28,3 354,0 106,1 

NO3
- 27,0 24,0 17,0 0,0 17,0 0,0 10,0 0,0 35,0 0,0 

NH4
+ 135,0 49,5 210,0 0,0 100,0 0,0 150,0 70,7 240,0 0,0 

DIN 162,0 73,5 227,0 0,0 117,0 0,0 160,0 70,7 257,5 24,7 

PT 32,0 7,1 28,5 6,4 28,5 6,4 36,5 13,4 44,5 24,7 

PO4
- 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 20,0 21,2 5,0 0,0 

TN:TP 18,5 1,2 17,1 2,7 15,5 1,2 13,8 6,8 19,1 5,3 

DIN:SRP 71,7 32,6 100,5 0,0 51,8 0,0 50,0 60,8 114,0 11,0 

Seca 

NT 261,3 114,0 303,0 141,7 284,0 43,9 391,7 220,4 291,5 3,5 

NO3
- 19,3 10,7 16,3 3,1 12,0 3,5 11,0 1,0 33,5 4,9 

NH4
+ 202,3 113,9 536,0 762,1 166,3 82,7 214,0 103,2 423,5 273,7 

DIN 221,7 122,2 552,3 764,4 178,3 80,3 225,0 103,9 457,0 278,6 

PT 35,3 9,7 45,0 26,2 40,0 5,2 86,2 86,2 33,0 0,0 

PO4
- 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 

TN:TP 15,9 3,3 15,5 1,7 15,7 1,7 13,3 4,9 19,6 0,2 

DIN:SRP 98,2 54,1 244,6 338,5 79,0 35,6 99,6 46,0 202,4 123,4 

Enchente 

NT 212,7 42,5 278,3 37,6 217,0 11,4 236,3 58,0 254,3 32,1 

NO3
- 11,0 1,7 13,0 3,0 14,3 4,2 12,0 1,7 16,7 6,5 

NH4
+ 322,7 57,1 332,3 80,0 414,0 120,8 382,3 83,6 572,7 209,0 

DIN 333,7 58,7 345,3 79,6 428,3 124,3 394,3 82,1 589,3 202,6 

PT 33,0 0,0 30,1 8,0 36,7 6,5 31,0 4,5 31,2 5,1 

PO4
- 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 

TN:TP 14,3 2,9 21,2 4,3 13,4 2,3 16,7 1,9 18,1 0,7 

DIN:SRP 147,8 26,0 152,9 35,3 189,7 55,0 174,6 36,3 261,0 89,7 

Cheia 

NT 245,3 71,2 310,3 278,9 269,3 27,1 352,5 196,9 238,3 19,3 

NO3
- 34,0 24,7 20,3 4,8 19,3 7,4 24,0 2,4 28,0 5,4 

NH4
+ 405,5 63,8 370,8 15,1 310,5 71,8 379,5 126,0 339,0 106,9 

DIN 439,5 87,1 391,0 15,0 329,8 70,4 403,5 128,4 367,0 110,5 

PT 35,8 7,2 39,8 21,5 32,3 1,5 137,8 184,9 30,0 2,4 

PO4
- 5,0 0,0 5,0 0,0 6,0 2,0 5,5 1,0 5,0 0,0 

TN:TP 15,7 4,9 16,1 10,4 18,5 1,8 13,8 8,2 17,6 0,5 

DIN:SRP 194,6 38,6 173,2 6,6 133,3 51,8 161,1 36,4 162,5 49,0 

 

 

2.3.2. Variáveis bióticas 
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2.3.2.1. Composição taxonômica e freqüência de ocorrência 

A riqueza específica total do fitoplâncton do Lago Tupé foi de 94 táxons, 

distribuídos em Bacillariophyceae (10 táxons), Chlorophyceae (17 táxons); 

Chrysophyceae (35 táxons), Cryptophyceae (três táxons), Cyanophyceae (10 

táxons), Dinophyceae (10 táxons), Euglenophyceae (dois táxons), Raphidophyceae 

(um táxon), Xanthophyceae (um táxon), e Charophyceae (cinco táxons).  

A composição fitoplanctônica apresentou, de acordo com o teste de Cochran, 

variação significativa (p<0,05) em sua frequência de ocorrência para o lago Tupé no 

período estudado, com exceção dos grupos Euglenophyceae e Charophyceae. Para 

cada estação de coleta, no decorrer dos períodos do ciclo hidrológico, não foi houve 

variação significativa para os supracitados grupos das E1 à E5. Para as 

Bacillariophyceae não ocorreu variação significativa da E3 à E5; para as 

Dinophyceae na E5; e para as Raphidophyceae nas E2, E4 e E5. 

Quanto às variações significativas de ocorrência do fitoplâncton para cada 

período do ciclo hidrológico, entre as estações de coleta, estas não foram verificadas 

para as Bacillariophyceae na vazante e seca; para as Dinophyceae durante as 

coletas de cheia; para as Euglenophyceae entre a vazante e a enchente; e para as 

Raphidophyceae e Charophyceae entre a vazante e seca. 

As espécies Chromulina cf. mikroplankton, C. minima, C. obconica, 

Cryptomonas brasiliensis e Chlamydomonas sp.2 foram constantes, com frequência 

de ocorrência maior que 70%, durante o período de estudo. Chromulina cf. elegans, 

C. sphaerica, Synechococcus cf. nidulans, Gymnodinium sp, Gonyostomum semen, 

Synura spinosa var. striata, Chlamydomonas sp, Chrysococcus cf. minutus, Chlorella 

homosphaera e Urosolenia eriensis var. eriensis foram freqüentes, ocorrendo entre 

entre 30 e 70%, enquanto as demais foram esporádicas (ocorrência entre 10 e 30%) 

e raras, com ocorrência menor que 10% (figura 2.5). 
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Figura 2.5: Frequência de ocorrência das 15 espécies mais comuns do fitoplâncton 

do Lago Tupé e Rio Negro. 

 

2.3.2.2. Densidade e biovolume fitoplanctônico 

Em relação à abundância do fitoplâncton, os valores totais mais elevados 

foram registrados durante os períodos de vazante e seca, sendo o mais alto, de 

37,45x103 ind.mL-1, em out/06. Neste mesmo mês, na E4, foi registrado o valor por 

estação mais elevado de todo o período de estudo (13,6x103 ind.L-1), enquanto o 

mais baixo (0,98 x103 ind.mL-1), foi determinado na E5 em jul/06 (cheia). O 

fitoplâncton também apresentou semelhante padrão para o biovolume total, com 

aumento nos períodos de vazante e seca, exceto para o maior valor (27,32 mm3.L-1), 

em jul/06 (cheia). Neste mês foi verificado para a E1 o valor mais alto (17,03 mm3.L-

1) também dentre as estações de coleta no período de estudo (figura 2.6). 
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Figura 2.6: Abundância e biovolume totais do fitoplâncton do Lago Tupé e Rio 

Negro. 

 

O grupo mais abundante em todas as estações e períodos foi o das 

Chrysophyceae, alcançando o valor máximo de 11,09x103 ind.mL-1 na E4, em out/06, 

seguido pelas Cyanophyceae, Cryptophyceae e Chlorophyceae (figura 2.7). As 

espécies de maior abundância total foram as Chrysophyceae Chromulina cf. 

mikroplankton, com 35% da abundância total na vazante e na E5, C. cf. minima, com 

25% na vazante e 22% na E2, e C. cf. elegans, com 15% na cheia e 13% na E2. 

Com relação ao biovolume, a Raphidophyceae Gonyostomum semen 

apresentou maior biovolume e predominância nos períodos de cheia (66,6%), 

vazante (67,3%) e enchente (42,6%). No período de seca foram predominantes as 

Dinophyceae (38,8%) e Charophyceae (25,2%). As Bacillariophyceae apresentaram 

maiores contribuições para o biovolume entre seca (10,4%) e enchente (10,7%), 

enquanto as Cryptophyceae tiveram maior contribuição durante a vazante (14%). 

Por sua vez, as Chrysophyceae tiveram maior contribuição para o biovolume na 

enchente (11,1%) e as Chlorophyta (4,2%) durante a enchente (figura 2.8). De modo 

geral, as espécies com maior contribuição para o biovolume foram Gonyostomum 

semen (63,4% na vazante), Gymnodinium sp.2 (24,8% nas águas baixas), 
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Cryptomonas brasiliensis (13,6% na cheia) e Staurastrum brachiatum var. major 

(10,6% nas águas baixas). Por estação de coleta, Gonyostomum semen obteve 

maior proporção de biovolume total em todas as estações do lago (de 25,2% na E2 

a 50,2% na E4), enquanto na E5 apresentou maior biovolume a Dinophyceae 

Peridinium cf. africanum, com 16,7%. Em seguida à G. semen tiveram maior 

porcentagem do biovolume total, Gymnodinium sp2 (26%) na E1, a Charophyceae 

Pleurotaenium tenuissimum (10%) na E2, Cryptomonas brasiliensis na E3 (13%) e 

E4 (7%). Na E5, Gonyostomum semen apresentou porcentagem similar a Peridinium 

cf. africanum, com 16,3%. 

 

Figura 2.7: Abundância dos grupos fitoplanctônicos do Lago Tupé e Rio Negro. 

 

Na separação do fitoplâncton em seus respectivos grupos funcionais houve 

dominância, principalmente, dos grupos Q (Gonyostomum semen), Lo 

(Gymnodinium sp2, Peridiniopsis amazonica, Peridinium cf. africanum e 



90 

 

Glochidinium platygaster) e Y (Cryptomonas brasiliensis). Na E1 o grupo Lo foi o 

mais representativo (31%), com maior biovolume na seca, seguido dos grupos Y e N 

(Pleurotaenium tenuissimum, Staurastrum brachiatum var. major e Staurastrum 

quadrinotatum). Na E2 e E3 ocorreu predominância do grupo Q (27,8% e 30,3%, 

respectivamente) na cheia, seguidos na E2 pelos Lo e Y e na E3 pelos Y e X3 

(Chlorella homosphaera, Chromulina cf. mikroplankton, C. cf. minima, C. cf. 

elegans). Na E4 foi maior a representação dos grupos Q (25%), na cheia e 

enchente, seguido dos Y e X3. Na estação do Rio Negro, ocorreu maior 

representatividade o grupo Y (23%), seguidos dos X3 e Q (tabela 2.2). Outros 

grupos funcionais que se destacaram no lago Tupé foram WS (Synura spinosa var. 

striata) (enchente), A (Urosolenia eriensis var. eriensis e U. eriensis var. morsa) 

(enchente e cheia), X2 (Chlamydomonas sp) (cheia), F (Coenochloris sp) (vazante e 

enchente), e na estação do Rio Negro houve maior ocorrência, na seca, do grupo P 

(Aulacoseira granulata), e na enchente, do grupo D (cf. Fragilaria sp). 

 

Figura 2.8: Biovolume dos grupos fitoplanctônicos no Lago Tupé e Rio Negro.  
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2.3.2.3. Riqueza específica, diversidade e equitabilidade 

Em relação aos períodos do ciclo hidrológico, a riqueza específica total 

aumentou durante a vazante e seca, enquanto nos períodos seguintes foi verificado 

decréscimo do número de espécies (figura 2.9). A E1 apresentou maior riqueza (29 

táxons) em dez/06, enquanto o menor número foi verificado na E5 (seis táxons) em 

maio/07. Maiores valores de diversidade e equitabilidade foram observados durante 

a seca e enchente, enquanto as estações de maior diversidade observada foram a 

E1 em fev/07 (4bits.mm3.L-1) e dez/06 (3,8bits.mm3.L-1), E2 em nov/06 

(3,7bits.mm3.L-1). Embora com menores variações, as distribuições mais equitativas 

dos táxons também foram observadas durante a seca e enchente, e os maiores 

valores foram verificados na E4 em nov/06 (0,88) e dez/06 (0,87). 

 

Figura 2.9: Riqueza, diversidade e equitabilidade do fitoplâncton do Lago Tupé e Rio 

Negro. 
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2.3.3. Análises estatísticas 

Na análise dos componentes principais (ACP) foram explicadas 52% dos 

resultados amostrados no estudo nos três primeiros eixos (figura 2.10 e tabela 2.3). 

No eixo 1 (29,3%) foi verificada relação positiva entre a profundidade do lago, o nível 

hidrométrico do Rio Negro, os valores de condutividade, as concentrações de nitrato 

na superfície, amônio e o fosfato ao fundo. Já a temperatura da água e a saturação 

do oxigênio às profundidades de superfície e disco de secchi, as concentrações de 

fosfato na superfície e os índices de riqueza específica, diversidade, equitabilidade 

relacionaram positivamente entre si e negativamente em relação às variáveis citadas 

anteriormente. 

No eixo 2 (13,9%) estiveram relacionadas positivamente a profundidade a 

zona eufótica e o biovolume do fitoplâncton, enquanto temperatura da água e 

saturação do oxigênio na profundidade da Zeu e fundo, e as concentrações de 

nitrogênio e fósforo total na sub-superfície estiveram relacionadas positivamente 

entre si e inversamente em relação as demais. Para o eixo 3 foi observada relação 

inversa entre a precipitação pluiométrica e os dados de nutrientes totais e nitrato ao 

fundo do lago. 

Já a análise de correspondência canônica (ACC) obteve correlação 

significativa (p<0,05) para o primeiro e terceiro eixos (tabela 2.3 e figura 2.11). No 

eixo 1 verificou-se correlação positiva entre a Chlorophyceae Oocystis lacustris, a 

profundidade, zona eufótica, nível hidrométrico do Rio Negro, temperaturas da 

superfície à profundidade da zona eufótica e razão TN/TP ao fundo, enquanto a 

Dinophyceae, as Chlorophyceae Monoraphidium minutum e Oocystis sp, as 

Chrysophyceae Synura sp e Ochromonas sp, e a saturação do oxigênio à 

profundidade do disco de secchi e fundo relacionaram-se positivamente entre si e 

negativamente às anteriores. 

No eixo 3 houve relação positiva entre maior parte das espécies de 

Chrysophyceae, Cryptophyceae, Raphidophyceae, Chlorophyceae Chlamydomonas 

sp e sp2, Euglenophyceae, coletas de enchente e cheia, precipitação pluviométrica, 

valores de condutividade, saturação do oxigênio à profundidade da zona eufótica e 

às razões TN/TP à superfície e DIN/SRP. A Chrysophyceae Chrysococcus minutus, 
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Chlorophyceae Monoraphidium tortile e M. convolutum, Cyanophyceae Chroococcus 

sp, coletas de vazante e temperatura da água ao fundo relacionaram-se 

positivamente entre si e negativamente com as demais. 

 

 

Tabela 2.2: Principais grupos funcionais do fitoplâncton do Lago Tupé, segundo 

Padisák et al. (2009). 

Grupo 
funcional 

Descrição 
Representatividade (% de biovolume) 

E1 E2 E3 E4 E5 

A Espécies de lagos claros, 
profundos, de base pobre, 
sensíveis ao aumento de pH. 

7,9 6,2 5,9 6,5 15,5 

D Espécies de águas rasas e 
túrbidas, incluindo rios. 

- - - - 2,6 

F Espécies de lagos claros, meso-
eutróficos, profundamente 
misturados. 

- - - 2,4 - 

LO Espécies de lagos profundos a 
rasos, oligo a eutróficos e 
médios a grandes. 

31,0 21,3 3,8 13,6 12,9 

N Espécies de camadas 
misturadas contínuas ou semi-
contínuas com 2 a 3 m de 
espessura. 

11,5 8,0 5,7 8,6 - 

P Espécies de ambientes similares 
ao N, mas em elevado estado 
trófico. 

- - - - 2,5 

Q Espécies de lagos pequenos, 
ácidos e húmicos. 

13,4 27,8 30,3 25,1 17,1 

WS Espécies de charcos, 
temporários ou não, ricos em 
matéria orgânica da 
decomposição de material 
vegetal (ambientes húmicos), 
mas não acidificados. 

2,8 6,1 4,1 3,6 5,9 

X1 Espécies de ambientes rasos e 
eu-hipertróficos. 

- - - - 3,3 

X2 Espécies de ambientes rasos e 
meso-eutróficos. 

3,9 4,1 3,5 5,4 - 

X3 Espécies de ambientes rasos, 
bem misturados e oligotróficos. 

9,0 9,3 13,5 14,0 17,2 

Y Grandes criptomonadas e 
pequenos dinoflagelados, com 
ampla gama de habitats, 
adaptadas a quase todos os 
ambientes lênticos com baixa 
pressão de predação. 

13,8 12,8 27,1 17,3 23,0 
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Tabela 2.3.: Resumo das análises de componentes principais (ACP) e de 

correspondência canônica (ACC). 

  Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 

ACP 

Autovalor 8,89 4,18 2,52 

Variância explicada (%) 29,6 13,9 8,4 

Variância acumulada (%) 29,6 43,6 52,0 

ACC 

Autovalor 0,52 0,24 0,20 

Variância explicada (%) 38,9 18,2 15,1 

Variância acumulada (%) 38,9 57,2 72,3 

Correlação de Pearson* 0,92 0,76 0,77 

Significância (p), autovalores** 0,01 0,26 0,01 

Significância (p), espécies-ambiente** 0,01 0,40 0,03 

*Correlação espécies-ambiente. **Teste de hipótese de Monte Carlo. 
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Figura 2.10: Análise dos componentes principais. Z = profundidades das estações; 

Zeu = limite da zona eufótica; NH = nível hidrométrico do Rio Negro; TC = 

temperatura da água; C = condutividade elétrica; %O2 = taxa de saturação do 

oxigênio; NT = nitrogênio total; PT = fósforo total; NO3 = nitrato; NH4 = amônio; PO4 

= fósforo solúvel reativo; Riqu = riqueza; Div = diversidade; Equit = equitabilidade; 

Biovol = biovolume; Prec = precipitação pluviométrica; s = superfície; sc = 

profundidade de desaparecimento do disco de secchi; ze = profundidade da zona 

eufótica; f = 0,5m do fundo; prefixos 1 a 12 = meses do ano; CH = cheia; VA = 

vazante; SE = seca; EM = enchente; sufixos 1 a 5 = estações de coleta. 
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Figura 2.11: Análise de correspondência canônica (ACC). Z = profundidades das 

estações; Zeu = limite da zona eufótica; NH = nível hidrométrico do Rio Negro; TC = 

temperatura da água; C = condutividade elétrica; %O2 = taxa de saturação do 

oxigênio; TNTP = razão nitrogênio total/fósforo total; DINSRP = razão nitrogênio 

inorgânico dissolvido/fósforo solúvel reativo; s = sub-superfície; sc = profundidade do 

disco de secchi; ze = profundidade da zona eufótica; f = 0,5m do fundo; prefixos 1 a 

12 = meses do ano; CH = cheia; VA = vazante; SE = seca; EM = enchente; sufixos 1 

a 5 = estações de coleta. 
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2.4. Discussão 

A profundidade do Lago Tupé no período de estudo variou de acordo com o 

pulso de inundação do Rio Negro, em especial quando o nível hidrométrico do rio 

principal esteve acima dos 19m a.n.m., quando a água do rio entra no lago, no 

período de cheia e parte dos períodos de enchente e vazante. Abaixo desta cota 

(19m a.n.m), apenas a água do lago corre para o Rio Negro e a principal influência 

para o Tupé, vem dos igarapés de floresta e da precipitação pluviométrica local, 

conforme verificado por Rai e Hill (1981), Aprile e Darwich (2005, 2009) e Darwich et 

al. (2005). O ciclo pluviométrico, durante este estudo, esteve de acordo com o 

normal registrado para a região (Bittencoutr e Amadio, 2007), mas, apesar disto e da 

já registrada influência nos lagos e igarapés, não houve correlação significativa entre 

esta variável e a profundidade do lago durante o período de amostragens. 

As variáveis físicas e químicas do Lago Tupé apresentaram no período de 

estudo variação de acordo com o nível da água, sob nítida influência do pulso de 

inundação do Rio Negro. Menores valores de condutividade e maior penetração da 

luz ocorridos na seca condizem com a influência exclusiva, nesta época, da água 

mais pobre em eletrólitos e SH dos igarapés de floresta e da precipitação 

pluviométrica no lago e em sua bacia de captação, como observado anteriormente 

neste ambiente por Rai e Hill (1981) e Aprile e Darwich (2005). 

Também a temperatura da água aumentou de modo geral na estação seca, 

como influência da menor cobertura de nuvens no período, da menor profundidade e 

da interrupção da entrada de água do Rio Negro, mais fria, tal como verificado por 

Rai e Hill (1981) e Aprile e Darwich (2005) para o mesmo lago. Estes autores 

também observaram que além da alta temperatura da água superficial, em relação 

aos sistemas temperados, e da água mais fria dos igarapés de floresta e do Rio 

Negro que correm pela camada inferior do lago, sua área protegida pela floresta 

circundante impede a ação efetiva dos ventos, impedindo a mistura das camadas 

inferior e superior, tornando o lago estratificado todo o ano, fato este também 

verificado no presente estudo. 

A composição e distribuição do fitoplâncton do Lago Tupé e suas variações 

foram associadas, ao longo do período estudado, com o pulso de inundação do Rio 

Negro e, consequentemente, com as características da água. Schimidt (1973, 1976), 
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Furch e Junk (1997) e Junk (1997) relacionaram a elevada produtividade das 

planícies de inundação à interação entre as fases terrestre e aquática, com trocas de 

material entre ambas, enquanto a variação do nível da água é responsável não 

apenas por estas trocas, mas pela alteração na transparência da coluna d’água, 

regulando a concentração de nutrientes e a quantidade de radiação luminosa 

disponíveis ao fitoplâncton. Huszar e Reynolds (1997) e Putz e Junk (1997), que 

também relacionaram a produção e composição fitoplanctônica em ambientes da 

Amazônia ao ciclo hidrológico, acrescentam ainda menor diluição do fitoplâncton, 

maior penetração da luz, com coluna d’água totalmente iluminada durante a fase de 

seca, bem como maior disponibilidade de nutrientes devido à menor profundidade do 

lago. 

No Lago Tupé, o aumento da riqueza, diversidade, abundância e biovolume 

do fitoplâncton durante os períodos de vazante e seca refletem a menor diluição do 

fitoplâncton na água, penetração da luz mais próxima ao hipolímnio e maior 

concentração de nutrientes. Estes fatores, somados à relação inversa entre estas 

variáveis bióticas e a profundidade do lago, nível hidrométrico do Rio Negro e 

pluviosidade, evidenciam a atuação do pulso de inundação regulando a 

disponibilidade de luz e nutrientes ao fitoplâncton do Lago Tupé. Tal como 

relacionado por Schmidt (1976) e Putz e Junk (1997) para o fitoplâncton de 

ambientes de águas pretas da Amazônia e por Jones (1998) referente à importância 

da distância entre a reduzida zona eufótica e o hipolímnio, bem como da 

concentração de nutrientes, para a composição da comunidade fitoplanctônica em 

lagos distróficos. 

Por sua vez, os baixos valores de biovolume e abundância do fitoplâncton do 

Lago Tupé, sobretudo no período de cheia, estiveram relacionados à diluição desta 

comunidade e aumento do volume e profundidade do lago, bem como ao seu caráter 

distrófico, com reduzida penetração da luz, baixa concentração de nutrientes e 

elevada absorção de calor, que promovem contínua estratificação da coluna d’água 

e menor luminosidade às camadas profundas mais ricas em nutrientes. 

Similarmente, Furch e Junk, (1997) e Putz e Junk (1997), em trabalhos sobre corpos 

de águas pretas da Amazônia e Arvola (1981), em estudo de um lago húmico 

temperado, verificaram que a grande concentração de SH e o caráter conservado e 
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pobre em nutrientes e eletrólitos destes ambientes conferem à água características 

distintas, como reduzida penetração da luz, diminuição da zona eufótica, elevada 

absorção de calor e intensificação dos eventos de estratificação, limitando o 

crescimento fitoplanctônico. 

As diferenças entre os valores de biovolume, abundância e na composição do 

fitoplâncton do Lago Tupé observadas no decorrer do ciclo hidrológico estiveram 

associadas às diferentes características do lago durante este ciclo. Nas fases de 

enchente, cheia e vazante, houve principal influência do Rio Negro, promovendo 

maior entrada de material no lago, bem como o carreamento e a troca de material 

entre as porções aquática e terrestre da planície de inundação, porém maior volume 

d’água e menor concentração de nutrientes durante a cheia, enquanto no período de 

seca foi verificada contribuição única dos igarapés de floresta, de composição 

química menos concentrada, mas ocasionando redução do volume do lago e maior 

concentração de nutrientes. 

Sobre este aspecto, McKnight e Aiken (1998) e Hongve (1999) discorrem 

sobre a origem alóctone das SH em ambientes cercados de florestas, enquanto 

Darwich et al. (2005) registraram a presença exclusiva da água menos rica em 

matéria orgânica e eletrólitos oriunda dos igarapés de floresta afluentes do Lago 

Tupé e da precipitação chuvosa sobre o mesmo no período de seca. O fato de a 

estratificação térmica ser mantida durante todo o ciclo hidrológico juntamente com a 

pouca penetração da luz provocada pelas grandes concentrações de SH contribui 

para limitar o crescimento do fitoplâncton, principalmente na fase de cheia, como 

semelhantemente registrado por Salonen e Rosenberg (2000) e Peltomaa e Ojala 

(2009) em um pequeno e protegido lago húmico de floresta da Finlândia. Porém, 

enquanto neste há grandes variações climáticas de temperatura e na duração dos 

dias e noites, inclusive com o congelamento do lago durante cinco a seis meses 

cada ano, no Lago Tupé, a proximidade do equador mantém estas variáveis 

bastante estáveis, sendo a principal alteração ao meio provocada pela flutuação do 

nível da água, como verificado também por Huszar e Reynolds (1997) para outro 

lago amazônico. 

Também no ambiente de águas húmicas do Lago Tupé os índices mais 

elevados de abundância, biovolume, diversidade, assim como o maior biovolume de 
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autótrofos, destacadamente desmídias, estiveram relacionados às maiores 

concentrações de nutrientes durante a seca e enchente, causadas pelo carreamento 

de material da floresta alagada e das margens e pela redução do volume d’água 

devido à evaporação, interrupção da entrada de água do Rio Negro e redução da 

pluviosidade nesta fase do pulso de inundação, fato este também observado por 

Schmidt (1976), Furch e Junk (1997), Irion et al. (1997) e Putz e Junk (1997) em 

outros ambientes amazônicos. Estes últimos autores também relacionaram o 

crescimento do fitoplâncton à menor distância entre o epilímnio iluminado e o 

hipolímnio rico em nutrientes. No Tupé, as maiores abundâncias, riqueza, 

diversidade e biovolume do fitoplâncton na seca e enchente, tanto para os autótrofos 

exclusivos quanto para os flagelados mixotróficos, dotados de migração vertical, 

estiveram relacionados à esta penetração da luz mais próxima ao hipolímnio, devido 

à redução da coluna d’água. 

A correlação positiva entre as autótrofas Charophyceae e Bacillariophyceae e 

a saturação do oxigênio dissolvido e negativa destas classes com as razões TN:TP 

e DIN:SRP observados neste estudo também fornecem indícios de condições mais 

propícias e maior atividade das espécies exclusivamente fotossintéticas na fase de 

seca e enchente. Huszar e Reynolds (1997), Putz e Junk (1997) e Drakare et al. 

(2003) também verificaram a influência da seca, do período de enchente e da pouca 

coloração da água para o incremento da produtividade do fitoplâncton autótrofo. 

Ainda para o período de seca, o aumento das Dinophyceae em biovolume esteve 

provavelmente relacionado à menor distância entre o epilímnio e hipolímnio, com 

menor distância de migração entre ambos e maior penetração da luz, o que pode ser 

observado pela correlação positiva deste grupo com a concentração de oxigênio 

dissolvido a 0,5m do fundo e negativa com a profundidade do lago e nível 

hidrométrico do rio. Similarmente, Holopainen et al. (2003) e Pålsson e Granéli 

(2004) também verificaram grande ocorrência dos dinoflagelados relacionados à sua 

capacidade de mixotrofia e migração vertical. Lepistö e Rosenström (1998), por sua 

vez, verificaram maior ocorrência das Dinophyceae relacionadas à menor coloração 

e maior acidez da água em lagos da Finlândia. 

No período de cheia, por outro lado, ocorreram maiores biovolumes e 

densidades de algas flageladas, principalmente mixótrofas, e destacadamente a 
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espécie Gonyostomum semen, adaptada a reduzidas concentrações de nutrientes, 

reduzida entrada de luz e contínua estratificação da coluna d’água (Peltomaa e 

Ojala, 2009). A realização de migrações verticais por estas espécies tem sido 

relatada como estratégia para a obtenção de nutrientes do hipolímnio e melhor 

aproveitamento da radiação solar, cuja penetração é comprometida pelas SH, com 

consequente redução do epilímnio, além de diminuir a pressão de predação (Jones, 

1998; Lepistö e Rosenström, 1998; Joniak, 2007; Peltomaa e Ojala, 2009). No Tupé, 

o aumento do nível do lago com a entrada da água do Rio Negro aumenta também a 

distância entre o epilímnio e o hipolímnio e diminui a espessura do primeiro pela 

redução da zona eufótica. Com isso, as espécies predominantes na fase de 

enchente e cheia, como G. semen e Cryptomonas brasiliensis, hábeis em utilizar 

basicamente a mixotrofia e migração vertical, pode explicar a correlação direta de 

suas respectivas classes, além das Chrysophyceae e Euglenophyceae, com as 

razões TN:TP e DIN:SRP. 

Também Druvietis et al. (1998) verificaram correlações entre a diversidade, 

biomassa e composição do fitoplâncton de ambientes lênticos e sua concentração 

de nutrientes. Os autores classificaram os lagos europeus estudados como 

distróficos, com características já mencionadas neste trabalho, e diseutróficos, 

semelhantes aos primeiros, mas com maiores concentrações de nutrientes devidas 

à influência antrópica. Em todos foi verificado baixo suporte à biomassa 

fitoplanctônica e predominância das classes Chrysophyceae, Bacillariophyceae, 

Chlorophyceae e Dinophyceae. Houve nos lagos distróficos baixa riqueza de 

espécies, com predominância das classes Chrysophyceae e Bacillariophyceae, 

enquanto nos do segundo tipo ocorreram maiores índices de biodiversidade, com 

dominância das Chrysophyceae, Bacillariophyceae e Chlorophyceae. Outros 

trabalhos em lagos húmicos do Norte da Europa (Lepistö e Rosenström, 1998; 

Holopainen et al., 2003; Pålsson e Granéli, 2004; Joniak, 2007) verificaram o mesmo 

padrão de ocorrência para o fitoplâncton. Destacaram a importância da migração 

vertical para as espécies flageladas, especialmente as crisofíceas, entre o epilímnio 

iluminado e o hipolímnio rico em nutrientes de ambientes húmicos estratificados. 

No presente trabalho, pode ser destacado a elevada abundância e 

dominância das crisofíceas durante todo o período de estudo. Contudo, o biovolume 
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deste grupo apresentou-se inexpressivo em boa parte do ciclo hidrológico, com 

exceção da fase de enchente. Também para as crisofíceas é atribuída a utilização 

da mixotrofia e da migração vertical como principais estratégias de crescimento em 

lagos húmicos (Drakare et al. 2003; Holopainen et al., 2003; Joniak, 2007). Contudo, 

como também observado por Drakare et al. (2003) e ainda por Peltomaa e Ojala 

(2009), a limitada capacidade de migração de espécies picoplanctônicas e de 

pequenas nanoplanctônicas, como as que dominaram no Lago Tupé, reduz seu 

sucesso competitivo frente a flagelados do nano e microplâncton, como as 

Raphidophyceae, as Cryptophyceae e as Dinophyceae, resultando em elevada 

riqueza e abundância, porém reduzido biovolume. 

Estudos ecológicos e experimentais com a espécie G. semen (Salonen e 

Rosenberg, 2000; Rangefors et al. 2008) revelaram ainda, além da migração 

vertical, a realização de lise celular de espécies competidoras, através da ação 

mecânica do lançamento de tricocistos por G. semen, e indicaram a realização de 

osmotrofia por esta para a obtenção de carbono das células lisadas, bem como das 

SH presentes na coluna d’água. Por outro lado, a depleção de níveis de nutrientes 

do hipolímnio foi verificada e atribuída às migrações verticais desta espécie. Dessa 

forma, tem sido verificada a dominância contínua de Gonyostomum semen em 

sistemas com grandes concentrações de SH. Como no Lago Tupé e em lagos 

húmicos do Norte da Europa, e em lagoas costeiras no litoral sudeste do Brasil. 

Schmidt (1973, 1976), Furch e Junk (1997) e Putz e Junk (1997) observaram 

relação inversa das variáveis de produção primária, abundância e biomassa do 

fitoplâncton dos ambientes aquáticos amazônicos, inclusive os de águas pretas, com 

a altura da coluna d’água. Já Zalocar de Domitrovic et al. (1998) observaram 

maiores valores de riqueza e diversidade do fitoplâncton na zona litorânea, em 

relação à zona limnética de um mesmo lago. No Lago Tupé, os maiores valores de 

biovolume do fitoplâncton nas estações mais próximas às cabeceiras dos braços 

principal e secundário (E1, E2 e E4), e de riqueza e diversidade nas estações mais 

próximas às cabeceiras do braço principal (E1 e E2) também estiveram relacionados 

às menores profundidades nestas estações, como explicado pela ACP. Nestas 

estações ocorreram, principalmente durante as fases de redução do volume d’água, 

maiores concentrações de nutrientes e penetração da luz mais próxima ao fundo e 
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mesmo através de toda a coluna d’água. A ocorrência de maiores biovolumes nas 

estações mais rasas durante a seca pode explicar a relação inversa desta variável 

com a Zeu, a qual esteve reduzida por estar limitada à pequena profundidade das 

referidas estações neste período. Diferenças na composição fitoplanctônica em 

relação às diferentes características físicas e químicas do ambiente, tal como 

ocorrido no Lago Tupé, foram ainda verificadas por Hehmann et al. (2001). 

As menores abundâncias e biovolumes registrados para o Rio Negro em 

relação às estações do Lago Tupé, por sua vez, estiveram relacionados às suas 

condições lóticas que a diferencia química e fisicamente das estações do lago 

(Darwich et al. 2005). A maior presença de Bacillariophyceae nesta estação no 

presente estudo foi igualmente verificada por Melo et al. (2005a) no mesmo local, 

enquanto Izaguirre et al. (2001), para um sistema de ecótono lago-rio da bacia do 

Rio Paraná, observou também um gradiente de ocorrência de Bacillariophyceae, 

decrescendo do rio para o interior do lago, e atribuindo também as diferenças de 

composição do fitoplâncton às condições lóticas do rio. 

Seguindo a classificação em grupos funcionais proposta por Reynolds (1980) 

e adaptado por Reynolds et al. (2002) e Padisák et al. (2009), foi verificada a 

principal ocorrência dos grupos Q, Lo, N, Y e X3.  As espécies pertencentes a estes 

códons registradas para o Lago Tupé estão relacionadas a ambientes pequenos, 

oligo a meso-tróficos, húmicos e de elevada acidez e são tolerantes a baixa 

luminosidade, elevada coloração e deficiência de nutrientes. Especificamente, a 

ocorrência dos grupos Q e X3 durante cheia esteve relacionada à intensificação das 

condições distróficas do lago neste período, dos grupos  Lo e N às maiores 

disponibilidades de luz e nutrientes na fase de seca e do grupo Y nas fases de 

cheia, seca e vazante à sua adaptação a diversos tipos de ambiente, tal como 

definido por Reynolds et al. (2002) e Padisák et al. (2009). Também em um lagoa 

costeira húmica, Alves-de-Souza et al. (2006) registraram a similar ocorrência dos 

grupos Q, N,  X3, X2 e Y, e maiores valores de biomassa para espécies também 

coincidentes para o Lago Tupé, como Gonyostomum semen, Cryptomonas 

brasiliensis e Synechococcus nidulans. 

Verificou-se, que o pulso de inundação do Rio Negro, típico dos ambientes 

amazônicos, aliado às características distróficas da água, como elevado teor de 
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substâncias húmicas e escassez de nutrientes, determinaram a composição e a 

variação espacial e sazonal do fitoplâncton do Lago Tupé. Durante a fase de cheia, 

enchente e vazante predominaram espécies flageladas adaptadas à estratificação 

do lago e à pouca luminosidade através da realização de mixotrofia e de migrações 

verticais. Na fase de seca, por outro lado, além da ocorrência das mixótrofas, 

verificou-se, também co-dominância de autótrofas exclusivas, não-flageladas, 

beneficiadas pelas condições mais propícias de fotossíntese proporcionadas pela 

redução da coluna d’água e maior penetração da luz. 
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Capítulo 3 

Variação nictemeral do fitoplâncton de um lago húmico da 

Amazônia Central (Lago Tupé, Amazonas, Brasil)
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Resumo 

 

Foi realizado estudo da variação nictemeral do fitoplâncton do Lago Tupé, 
lago meromítico de águas pretas afluente do Rio Negro, estado do Amazonas. 
Foram realizadas coletas em um ponto central do lago nos períodos de cheia e seca 
de um ciclo hidrológico, respectivamente em junho e novembro de 2006. Durante a 
cheia as amostragens foram realizadas em oito profundidades, e na seca em cinco. 
Amostras quantitativas do fitoplâncton foram coletadas na sub-superfície e 
analisadas em microscópio invertido, e amostras qualitativas coletadas através de 
rede de plâncton de abertura de malha de 20 µm e analisadas em microscópio 
óptico convencional para confirmação das espécies. Dados de temperatura da água, 
condutividade elétrica, saturação do oxigênio dissolvido e nutrientes totais foram 
obtidos no período de estudo. Foram identificados 153 táxons para os dois períodos, 
113 na cheia e 81 na seca. Houve maior contribuição das Chrysophyceae na cheia, 
com 42 táxons, e na seca, com 21; Chlorophyceae, com respectivos 21 e 20 táxons; 
e Bacillariophyceae, com 17 e 12. As espécies mais abundantes foram Chromulina 
cf. mikroplankton e C. cf. minima nos dois períodos, acompanhadas de cf. 
Synecochoccus nidulans na seca. Os maiores biovolumes na cheia foram 
registrados para a Raphidophyceae Gonyostomum semen, Aulacoseira granulata 
(Bacillariophyceae) e Rhabdoderma cf. lineare (Cyanophyceae) e na seca para 
Peridinium gatunense e Gymnodinium sp (Dinophyceae), Staurastrum quadrinotatum 
(Charophyceae), cf. Synechococcus nidulans e G. semen. Na cheia dominaram 
espécies mixótrofas e capacitadas a migrar entre o epilímnio iluminado e o 
hipolímnio rico em nutrientes, relacionadas à maior diluição da água, à redução da 
penetração da luz pelas substâncias húmicas da água e maior distância entre a zona 
eufótica e a camada hipolimnética. Na seca foram observados os maiores valores de 
abundância e biovolume e maior contribuição de autótrofas exclusivas, atribuídos ao 
menor volume e profundidade do lago, com maior concentração de nutrientes e zona 
eufótica atingindo maior parte da coluna d’água. Foi verificada variação nictemeral 
da migração vertical do fitoplâncton em ambos os períodos, com concentração da 
comunidade na superfície à tarde, migração a maiores profundidades durante a noite 
e retorno à superfície pela manhã. Foi observada influência distinta de cada fase do 
ciclo hidrológico, com migração mais profunda ao hipolímnio à noite durante a cheia, 
e migração noturna a menores profundidades na seca, permanecendo o fitoplâncton 
no epilímnio ou pouco abaixo deste nesta fase. Esta diferença foi atribuída à maior 
concentração de nutrientes no epilímnio e maior aproveitamento da luz na fase de 
seca, reduzindo a necessidade das longas migrações noturnas por nutrientes ao 
hipolímnio ocorridas durante a cheia. 
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Abstract 

The Tupé Lake is a meromythic black water lake, affluent of Negro river (Amazonas 
State), and its phytoplankton community was analyzed based on the diel cycle, in two 
distinct periods of the hydrological cycle, low and flood periods, in 2006. The samples 
were carried out in the central station of the lake. Samples were taken at 5 different 
depths during the dry period and at 8 depths in the flood period. Data for 
temperature, electrical conductivity, oxygen saturation and total nutrients were 
obtained. 113 taxa were registered during the flood period while 81 were observed in 
the dry period (total of 153 taxa in the entire study). Comparatively, the taxa richness 
of the class Chrysophyceae was higher in the flood period (42 taxa, against 21 in the 
dry period). The same can be said regarding the Chlorophyceae class (21 and 20), 
and the Bacillariophyceae (17 and 12). The most abundant species in both periods 
were Chomulina cf. mikroplankton and C. cf. minima, while cf. Synecochoccus 
nidulans were the most abundant in the dry period. The highest biovolumes were 
registered for the following species; during the flood period: Gonyostomum semen , 
Aulacoseira granulata and Rhabdoderma cf. lineare ; during the dry period: 
Peridinium gatunense; Gymnodinium sp, Staurastrum quadrinotatum, cf. 
Synechococcus nidulans and G. semen. In the flood period, myxotrophic species 
were dominant, being able to migrate between the enlightened epilimnion to the 
nutrient-enriched hipolimnion, related mostly to the greater dilution of the water 
column, reduction of light penetration due to dissolved humic substances and the 
higher distance between the euphotic zone and the hipolimnion layer. During the dry 
period, the highest values of abundance and biovolume were observed, as well as 
the highest contribution of the exclusively autotrophic species, which was related to 
the low water volume and depth of the lake, when high concentrations of nutrients 
were observed and the euphotic zone reached great part of the water column. It was 
verified the phytoplankton’s diel vertical migration in both periods studied. In the 
afternoon, most of the community remained in the surface of the lake, migrating to 
the bottom at night and resurfacing in the morning. It was observed a distinct 
influence of the water level in the vertical migration, since during the flood period the 
species migrated into the hipolimnion and deeper layers of the water column, while 
during the dry period they remained at the epilimnion or closer to this zone. This 
difference was due to the high nutrient concentration registered at the epilimnion and 
to the better use of light during the dry period, reducing the need for nocturnal 
migrations in search of the hipolimnion nutrients that were registered in the flood 
period. 
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3.1. Introdução 

 

Lagos de águas pretas, também chamados lagos húmicos, são sistemas 

caracterizados por apresentarem elevada concentração de substâncias húmicas 

(SH) dissolvidas e, por apresentarem baixos teores de nutrientes dissolvidos, são 

ainda classificados como lagos distróficos. Estas características conferem a estes 

ambientes baixo pH, reduzida penetração da luz, estreitamento da camada 

epilimnética e consequente redução da produtividade primária em relação a corpos 

lênticos de baixo teor de SH. (Hessen e Tranvik, 1998). 

Estas substâncias, que em lagos de floresta são geralmente alóctones, 

originadas do solo e da decomposição da vegetação terrestre, tem cor amarela a 

negra, heterogeneidade e elevado peso molecular, alto teor de carbono e são 

refratárias. Possuem ainda a capacidade de ligarem-se a nutrientes, particularmente 

fósforo, formando estruturas coloidais, de ligarem-se a radicais livres tóxicos 

formados pela incidência solar na superfície da água, e ainda de atenuar a radiação 

ultravioleta nociva aos organismos (Hessen e Tranvik, 1998; McKnight e Aiken, 

1998; Hongve, 1999). 

Os lagos húmicos da Amazônia Central são influenciados pelas águas 

escuras da bacia do Rio Negro e pelo pulso de inundação, o qual, em função da 

precipitação pluviométrica, da evaporação da água e do fluxo dos rios, determina o 

nível das águas em um ciclo monomodal de quatro fases distintas: enchente, de 

janeiro a abril; cheia, ou águas altas, de maio a julho; vazante, de agosto a 

setembro; e seca, ou águas baixas, de outubro a dezembro (Irion et al., 1997; 

Bittencourt e Amadio, 2007). 

As regiões periodicamente alagadas pelo pulso de inundação, denominadas 

planícies de inundação, propiciam trocas de material e interação entre os 

organismos durante as fases terrestre e aquática, com consequente aumento da 

produção nestes sistemas (Schmidt, 1973; Junk, 1997). As águas da bacia do Rio 

Negro, contudo, apresentam relativa pobreza em nutrientes e eletrólitos e conteúdo 

em substâncias húmicas dez vezes maior que as águas da bacia do Rio Solimões, o 

que leva, também, a uma redução na produtividade (Furch e Junk, 1997; Putz e 

Junk, 1997). As diferenças em produtividade nos corpos de águas pretas 
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amazônicos variam, deste modo, de acordo com o pulso de inundação, em relação à 

diluição da água, seja pela diferença na concentração de nutrientes, seja pela 

diferença na quantidade de substâncias húmicas. Na bacia do Rio Negro, estas 

variações podem ocorrer através da redução ou interrupção da comunicação do 

corpo d’água com o rio principal e pela contribuição quase ou totalmente exclusiva 

dos igarapés de floresta e da água da chuva, pobres em eletrólitos e SH (Furch e 

Junk, 1997; Aprile e Darwich, 2005). 

Nestes sistemas lacustres, o fitoplâncton é afetado diretamente pelo caráter 

distrófico da água. Apesar de reduzir a influência nociva da radiação UV e de 

radicais tóxicos por ela formados, permitindo às algas planctônicas permanecerem 

mais próximas à superfície e por maior período de tempo, a igual diminuição da zona 

eufótica provocada pelo elevado teor de SH reduz a quantidade de radiação 

fotossinteticamente ativa na coluna d’água, prejudicando a produção do fitoplâncton. 

Somada à pobreza em nutrientes, esta característica induz à dominância de 

espécies capazes de migrar da zona eufótica para as maiores profundidades em 

busca de nutrientes e de realizar mixotrofia, beneficiadas pela maior quantidade de 

carbono orgânico dissolvido das SH e pela maior produção bacteriana associada 

(Jones e Ilmavirta, 1978; Arvola, 1984; Hessen e Tranvik, 1998; Jones, 1998). Por 

outro lado, a redução periódica do nível da água permite penetração da luz mais 

próxima ao fundo e maior concentração de nutrientes, favorecendo a ocorrência de 

espécies autótrofas (Huzsar e Reynolds, 1997; Putz e Junk, 1997, Melo e Huszar, 

2000). 

A compreensão da comunidade fitoplanctônica em ambientes de águas pretas 

da Amazônia e de sua dinâmica em relação à estratificação da coluna d’água e ao 

pulso de inundação é fundamental para entender as similaridades e diferenças em 

relação aos sistemas húmicos temperados. Além disto, as informações sobre a 

ecologia do fitoplâncton nos sistemas amazônicos permitem maior entendimento 

sobre a sustentabilidade das teias tróficas aquáticas da região e o correto 

aproveitamento econômico de seus recursos (Araújo-Lima et al., 1986; Bayley, 1989; 

Forsberg et al., 1993; Melack e Forsberg, 2001). 

Os estudos em escala nictemeral auxiliam neste entendimento, posto que 

permitem determinar a influência no fitoplâncton da alternância entre dia e noite e 
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das consequentes alterações em variáveis relacionadas, tais como temperatura, 

luminosidade e concentração de oxigênio, e ainda, quando associados a estudos em 

escala espacial vertical, permitem observar a influência destas variáveis na 

distribuição e migração desta comunidade pela coluna d’água (Jones e Ilmavirta, 

1978; Arvola et al., 1987; Jones, 1991; Salonen e Rosenberg, 2000; Holopainen et 

al., 2003). Para os sistemas amazônicos, estes estudos são importantes para 

determinar não apenas o ciclo circadiano de distribuição do fitoplâncton, mas 

também a influência do ciclo hidrológico na sua composição e dinâmica em lagos de 

planícies de inundação, como verificado por Melo e Huszar (2000) e Melo et al. 

(2004ª). Estes trabalhos, todavia, foram realizados em ambientes de águas claras e, 

embora ilustrem de modo geral a variação vertical diária do fitoplâncton para os 

ecossistemas amazônicos, estudos nos demais tipos de águas da região são 

fundamentais para determinar a influência do pulso de inundação em cada um 

destes, particularmente nos sistemas de águas pretas, onde é grande a lacuna de 

conhecimento sobre a comunidade fitoplanctônica. 

Desta forma, no sentido de ampliar este conhecimento para os ambientes de 

águas húmicas da Amazônia, este trabalho teve por objetivo estudar a variação 

vertical nictemeral do fitoplâncton do Lago Tupé, pequeno lago húmico da Amazônia 

Central, durante as fases de cheia e seca do ciclo hidrológico do Rio Negro.
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3.2. Materiais e métodos 

 

3.2.1. Área de estudo  

 

O Lago Tupé (3º01’33,5” – 3º02’47,8” S; 60º14’57,5” – 60º16’1,2” W) está 

localizado à margem esquerda do Rio Negro, do qual é tributário, e encontra-se a 

aproximadamente 25km de distância do centro da cidade de Manaus, capital do 

estado do Amazonas, Brasil (figura 3.1). Encontra-se ainda inserido na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável do Tupé, pertencente ao município de Manaus. É um 

lago de ria, formado pelo barramento de sua comunicação com o Rio Negro. Possui 

formato de “T”, com um braço maior de aproximadamente 2.504m e menor com 

cerca de 1.149m. No período de seca (águas baixas) sua área superficial e seu 

volume atingem valores mínimos de 66,9ha e 1.440.260m3, respectivamente, e 

chegam aos máximos de 68ha e 2.570.000m3 durante a cheia (águas altas). Possui 

seção transversal íngreme, em forma de “V”, o que explica a grande variação de 

volume (Rai e Hill, 1981; Aprille e Darwich, 2005). 

A conexão do Tupé com o Rio Negro dá-se através de canal de cerca de 20m 

de largura, 0,5m de profundidade e 150m de comprimento na fase seca. Quando o 

nível hidrométrico do Rio Negro atinge cota abaixo de 19m acima do nível do mar 

(a.n.m.) ocorre apenas saída de água do lago para o rio. Acima desta cota, ocorre 

entrada de água do rio para o lago. Na primeira fase, predominam no lago 

características hidroquímicas das precipitações pluviométricas e dos cinco igarapés 

de floresta que convergem ao corpo d’água. Da seca a cheia, a profundidade 

máxima do lago varia de 4,5m a 15m, respectivamente (Rai e Hill, 1981; Aprille e 

Darwich, 2005). 

Assim como o rio do qual é tributário e do qual a bacia recebe influência, o 

Tupé é um lago de águas pretas, de aspecto transparente e marrom-avermelhado, 

originado pela elevada quantidade de ácidos húmicos e fúlvicos dissolvidos na água 

(Sioli, 1984; Rai e Hill, 1981). Suas águas apresentam baixo pH e baixos níveis de 

nutrientes, íons e material em suspensão. 
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Figura 3.1: Área de estudo e estação de coleta. Fonte: Projeto Biotupé e Google 

Maps. 

 

3.2.2. Coletas e análises 

 

As amostragens foram realizadas em um ponto localizado na intersecção dos 

braços principal e secundário do lago (figura 3.1), e onde é registrado o valor 

máximo de profundidade do mesmo, nas fases de cheia e seca do ciclo hidrológico. 

Para cada fase foram realizadas coletas de quatro em quatro horas, num período de 

24h, nos horários de 14h, 18h, 22h, 02h, 06h e 10h. Para cada horário foram 

tomadas medidas do disco de Secchi, a partir da qual foi determinado o limite da 

zona eufótica (Zeu). A partir da sub-superfície, a 0,5m e a cada metro até 0,5m do 

fundo, foram tomadas medidas da temperatura da água, condutividade elétrica, 
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concentração de oxigênio dissolvido e taxa de saturação do oxigênio através de 

medidores portáteis YSI modelos 55 e 63. 

Dados de precipitação pluviométrica mensal, obtidos da Estação 

Meteorológica de Manaus, foram cedidos pelo 1º Distrito de Meteorologia (DISME), 

do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As cotas do nível hidrométrico do Rio 

Negro (N.H.) foram obtidas a partir das medidas realizadas pela administração do 

Porto de Manaus. 

Amostras de água foram coletadas com o auxílio de uma garrafa horizontal de 

van Dorn, em profundidades de sub-superfície e 0,5m do fundo, para amostras de 

nutrientes totais e fracionados. As amostras de nutrientes totais foram 

acondicionadas em frascos de polietileno de 1L, e as de nutrientes fracionados em 

frascos de 0,5L. As amostras de nutrientes fracionados foram filtradas previamente 

para a realização das análises.  

As amostras de nutrientes totais foram analisadas através da técnica de 

espectrofotometria de FIA (Flow Injection Analysis), de acordo com a metodologia de 

Valderrama (1981). 

As amostras quantitativas de fitoplâncton foram coletadas com o auxílio de 

uma garrafa horizontal de van Dorn. Na cheia, em cada horário de amostragem, as 

coletas foram realizadas verticalmente na coluna d’água, nas profundidades de sub-

superfície (doravante chamada superfície), 0,5m, 1,0m, 2,0m, 3,0m, 5,0m, 8,0m e 

0,5m do fundo (doravante denominada fundo). Na coleta do período de seca, foram 

amostradas as profundidades de superfície, 0,5m, 1,0m, 2,0m, 3,0m e fundo. As 

amostras foram armazenadas em frascos de vidro com tampa plástica, fixadas com 

lugol acético e mantidas ao abrigo da luz até o momento da análise. Amostras 

qualitativas foram obtidas por arrastos verticais e horizontais com uma rede cônica 

com copo coletor e abertura de malha de 20μm e fixadas com solução de Transeau 

para análise em laboratório. As amostras quantitativas foram analisadas em 

microscópio óptico invertido, marca Zeiss Oberkochen, modelo Axiovert 10, em 

aumento de 400X, de acordo com metodologia descrita por Uthermöhl (1958). O 

volume sedimentado foi definido de acordo com a concentração de algas e/ou 

detrito. O tempo de sedimentação foi de pelo menos três horas para cada centímetro 

de altura da câmara (Margalef, 1983). Os indivíduos (células, colônias, filamentos) 
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foram enumerados em campos aleatórios (Uhelinger, 1964), em número suficiente 

para alcançar 100 indivíduos da espécie mais freqüente, sendo o erro inferior a 20% 

(Lund et al., 1958). Quando não foi possível utilizar esse critério (amostras com 

algas escassas e detrito abundante), foram enumerados indivíduos em tantos 

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

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

representatividade qualitativa mínima das espécies. 

O biovolume de cada espécie foi estimado multiplicando-se as densidades de 

cada espécie pelo volume médio dos organismos, sempre que possível 

considerando as dimensões médias de cerca de 10 indivíduos. O volume de cada 

organismo foi calculado a partir de modelos geométricos aproximados à forma dos 

indivíduos (Edler, 1979; Hillebrand et al., 1999).  

Foram ainda realizadas análises de microscopia eletrônica de varredura 

(m.e.v.), a fim de correta identificação das Chrysophyceae. Estas análises foram 

realizadas no Laboratório de Microscopia Eletrônica do Museu Nacional, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (MN/UFRJ). Para a identificação dos táxons 

e apresentação dos resultados foi seguida a classificação de Lee (2008). 

Foram calculados os índices de riqueza específica (número de 

táxons/amostra), diversidade específica de Shannon-Wiener (Shannon & Weaver, 

1963), equitabilidade (Pielou, 1975) e frequência de ocorrência (Dajoz, 1978). Além 

disso, foram analisados os grupos funcionais do fitoplâncton de acordo com 

Reynolds et al. (2002) e atualizados por Padisák et al. (2009)  

O tratamento numérico e estatístico dos resultados foi realizado através de 

análises exploratórias. A Análise de Componentes Principais (ACP) ordenou as 

unidades amostrais em função das variáveis abióticas com o objetivo de identificar 

gradientes nas variações espaciais e/ou temporais das condições físicas e químicas 

da água e do fitoplâncton em relação as amostras. Todas as variáveis foram 

transformadas em Log10 (x+1). A significância das variáveis na ACP foi determinada 

pela distância de cada variável ao centro do eixo: d≥√2/n, onde NE o número de 

variáveis (Legendre e Legendre, 1998).  Análise integrada das variáveis bióticas e 

abióticas foi feita através da análise de correspondência canônica (ACC), tendo 

todas as variáveis sido transformadas em Log10 (x+1). As duas análises foram 



124 

 

realizadas pelo programa PC-ORD, versão 4.01 (MjM Software). Através do 

programa Statistica, versão 6.0 (StatSoft. Inc.), foi realizada regressão simples para 

verificar a correlação entre a precipitação pluviométrica, nível hidrométrico do Rio 

Negro e profundidade do Lago Tupé, e ainda um teste de Cochran para a verificar 

variações significativas (p<0,05) de ocorrência da composição fitoplanctônica entre 

as estações de coleta e entre os meses estudados. 

 

 

3.3. Resultados 

 

3.3.1. Variáveis físicas e químicas 

 

3.3.1.1. Clima e hidrologia 

 

Para o nível hidrométrico do Rio Negro, no ciclo hidrológico de junho de 2006 

a julho de 2007, foi registrado valor mínimo em out/06 (16,92m) e máximo em jun/06 

(28,84m). De setembro para outubro de 2006 este nível desceu abaixo da cota de 

19m, abaixo da qual a água do rio deixa de entrar no lago, ocorrendo apenas saída 

da água desta para o rio, e onde é atingido o valor mais baixo de profundidade 

máxima. Foi verificada correlação entre a profundidade máxima do Lago Tupé e o 

nível hidrométrico do Rio Negro (R2 = 0,9724; p<0,00001), com menor valor 

registrado em out/06 (3,6m) e valores mais altos (14m) em jun/06, jun/07 e jul/07 

(figura 3.2). Não houve correlação entre esta variável e a profundidade máxima do 

Lago Tupé (R2 = 0,0107; p>0,05). 

A profundidade do disco de Secchi variou, na cheia, de 0,8m às 18h a 1m às 

10h. Na seca esta variação foi de 0,58m às 18h a 1m às 14h. O limite da zona 

eufótica na cheia variou de 2,4m às 18h a 3m às 10h, com respectivos valores de 

1,2m e 1,5m às 22h e 2h. Esta variável na seca apresentou valores de 1,74 às 18h a 

1m às 14h (figura 3.3). 
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Figura 3.2: Profundidade máxima (Zmax) do Lago Tupé, nível hidrométrico (NH) do 

Rio Negro regressão entre Zmax e NH. 

As menores temperaturas da água, nos dois períodos estudados, foram 

registradas nas maiores profundidades, com o registro mínimo de 26,3ºC na cheia 

às 2h e na seca, de 26,2ºC às 2h e 10h, todos ao fundo. O valor mais elevado, na 

cheia, foi de 28,7ºC, na superfície e 0,5m, às 10h, e na seca de 29,9ºC, às 18h, da 

superfície até 1m (figura 3.4). Foi verificada estratificação térmica da coluna d’água, 

com epilímnio correspondendo as profundidades de 6m a 8m na cheia e de 1 a 4m 

na seca. Os valores de condutividade foram variáveis na cheia de 9,1µS.cm-1 às 2h 

a 1m até 11,7µS.cm-1 às 14h aos 4m, com valores mais homogeneamente 

distribuídos na coluna d’água, particularmente entre as 2h e 6h. Na seca a 

condutividade da água mostrou-se estratificada também entre 1,5 e 4m tal qual a 
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temperatura, com valor mínimo de 5µS.cm-1 da superfície a 1m, das 18h às 22h e, 

na superfície, às 2h e máximo de 12,9µS.cm-1 às 2h no fundo. Para a saturação do 

oxigênio dissolvido também foi verificada estratificação desta variável durante a 

cheia, entre  6 e 8m, com menor registro de 6,29% no fundo, às 2h, e máximo de 

136,6% na superfície, às 18h. Na seca também se observou estratificação para a 

saturação do oxigênio, entre  1m e 2,5m. O menor valor, de 44,1%, foi registrado 

aos 3m, às 6h, enquanto o maior, de 82,9%, foi medido na superfície, às 18h. 

 

Figura 3.3: Profundidade do disco de Secchi e zona eufótica (Zeu) no Lago Tupé.  

 

3.3.1.2. Nutrientes 

 

As concentrações de nitrogênio total no período de cheia foram maiores no 

fundo do lago que em sua superfície. O menor valor registrado para a camada 

superior foi de 0,219µg.L-1 às 6h, e o maior, de 0,395µg.L-1, às 18h. No fundo o 

menor registro foi de 0,331µg.L-1 às 10h e o maior, de 0,51µg.L-1, às 6h. No período 

de seca foram encontrados valores, na camada superficial,  de 0,152µg.L-1, às 22h, 

a 1,490µg.L-1 às 10h. Na maior profundidade estes valores variaram de 0,216µg.L-1 

às 22h a 0,730µg.L-1 às 6h (Figura 3.5). Entre os períodos, verificaram-se 
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concentrações mais elevadas durante a seca, nas duas profundidades, nos horários 

das 14h, 6h e 10h. As concentrações de fósforo total foram maiores no período de 

seca, com exceção das amostras de fundo das 22h, 2h e 10h. Na cheia os valores 

variaram na superfície de 0,027µg.L-1 às 2h a 0,046µg.L-1 às 18h. No fundo, esta 

variação foi de 0,033µg.L-1 a 0,11µg.L-1, respectivamente às 14h e 2h. Na seca, o 

menor valor para a superfície foi de 0,027µg.L-1 às 2h e o maior de 0,995µg.L-1 às 

6h. No fundo foram verificados valor mínimo de 0,033µg.L-1 às 22h e máximo de 

0,193µg.L-1 às 6h. (Fazer uma tabela com os dados de nutrientes) 

 

 

 

Figura 3.4: Temperatura da água, condutividade e saturação do oxigênio dissolvido 

no Lago Tupé. 
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Figura 3.5: Concentrações de Nitrogênio (NT) e fósforo (PT) totais dissolvidos no 

Lago Tupé. 

 

3.3.2. Variáveis bióticas 

3.3.2.1. Composição taxonômica e freqüência de ocorrência 

 

Foram identificados 153 táxons para os dois períodos estudados, com 113 

táxons no período de cheia e 81 no de seca. Tanto nas águas altas quanto nas 

baixas houve maior contribuição das Chrysophyceae, com respectivos 42 e 21 

táxons, seguidas das Chlorophyceae, com 21 e 20 e, Bacillariophyceae, com 17 e 12 

táxons. 

Dentre os táxons ocorridos no fitoplâncton do Lago Tupé, foi registrada na 

cheia frequência de ocorrência constante (>70%) das crisofíceas Chromulina cf. 

mikroplankton, C. cf. minima e C. cf. pygmaea, da criptofícea Cryptomonas 

brasiliensis e da rafidofícea Gonyostomum semen. Na seca foram constantes as 

crisofíceas C. cf. minima, C. cf. mikroplankton, Chromulina cf. elegans, Chromulina 

cf. obconica, Chromulina cf. sphaerica, Synura spinosa var. striata e a cianofícea 

Synechococcus cf. nidulans (figura 3.6). 
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Figura 3.6: Frequência de ocorrência das principais espécies do fitoplâncton do lago 

Tupé. 
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3.3.2.2. Densidade e biovolume fitoplanctônico 

 

No período de cheia foram verificadas maiores abundâncias do fitoplâncton 

entre a superfície (8,2x102ind.L-1) e 1m (24,79x102ind.L-1), às 14h, e distribuição 

mais homogênea durante as demais horas e profundidades (figura 3.7). Por sua vez, 

o biovolume esteve concentrado, neste período, às 14h, entre 0,5m (1,23mm3.L-1) e 

1m (1,08mm3.L-1); às 18h aos 5m (1,03mm3.L-1); e às 6h ao fundo (0,73mm3.L-1). Na 

seca, o fitoplâncton apresentou maiores abundância e biovolume, sendo que os 

maiores valores de abundância foram verificados na superfície às 14h 

(76,95x102ind.L-1); à profundidade de 2m, às 18h (83,08x102ind.L-1), 22h 

(83,78x102ind.L-1), 2h (85,41x102ind.L-1); e às 10h na superfície (81,52x102ind.L-1), 

1m (93,54x102ind.L-1) e 2m (85,41x102ind.L-1). Já os maiores biovolumes ocorreram 

às 18h, a 1m (5,28mm3.L-1) e 3m (10,78mm3.L-1); às 22h aos 2m (5,04mm3.L-1); às 

2h aos 3m (6,19mm3.L-1); e às 10h na superfície (5,85mm3.L-1). 

Foi verificada maior abundância da classe Chrysophyceae nos dois períodos 

de coleta em todos os horários (figura 3.8). Na cheia, a menor porcentagem desta 

classe foi verificada ás 14h (62,6%) e a maior às 10h (88,8%). Foi seguida, neste 

período, pelas Cryptophyceae, às 14h (12%) e 18h (8%), Chlorophyceae, às 22h 

(5,8%) e 10h (3,8%) e Bacillariophyceae às 2h (5,2%) e 6h (4,8%). Na seca, em 

seguida às crisofíceas, foram verificadas maiores abundâncias das Chlorophyceae 

às 14h (10%) e das Cyanophyceae das 18h (17,8%) às 10h (16,5%).  Sendo 

Chromulina cf. mikroplankton e Chromulina cf. minima nas águas altas, e Chromulina 

elegans, C. mikroplankton e a cianofícea cf. Synechococcus nidulans nas águas 

baixas, as espécies mais abundantes. 
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Figura 3.7: Abundância e biovolume do fitoplâncton do Lago Tupé. 

 

Por outro lado, considerando o biovolume, a classe Raphidophyceae 

apresentou maiores contribuições durante a cheia em todos os horários, com 

mínimo de 41,5% às 6h e máximo de 75,9% às 14h, com exceção ao obtido as 2h, 

onde as Bacillariophyceae apresentaram maior biovolume, com 57,7% do total 

(figura 3.9). As maiores contribuições seguintes foram registradas para as 

Cryptophyceae às 14h (7,6%), Cyanophyceae às 18h (14,2%) e 6h (27,1%) e 10h 

(25,6%), Bacillariophyceae às 22h (9,4%) e Chrysophyceae (12,6%) e 

Raphidophyceae (12%) às 2h. Neste período, a rafidofícea Gonyostomum semen, a 

diatomácea Aulacoseira granulata e as cianofíceas Rhabdoderma cf. lineare e 

Pseudanabaena sp. foram as espécies com maior contribuição em biovolume. 
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Figura 3.8: Abundância dos grupos do fitoplâncton do Lago Tupé. 
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No período de seca as Dinophyceae apresentaram maiores biovolumes em 

todos os horários, com menor contribuição (24,8%) às 6h e maior (65,3%) às 2h. Em 

seguida, os grupos que mais contribuíram para o biovolume foram  

Bacillariophyceae, às 14h (20%) e 18h (18,2%), às Charophyceae às 22h (28,5%) e 

10h (20%), às Cyanophyceae às 2h (11%) e Raphidophyceae (21,2%) às 6h (figura 

3.9), tendo sido as espécies Peridinium gatunense, Gymnodinium sp. 

(Dinophyceae), Staurastrum quadrinotatum (Charophyceae), cf. S. nidulans 

(Cyanophyceae) e G. semen (Raphidophyceae), aquelas com maiores contribuições 

para o biovolume. 

 

3.3.2.3. Riqueza específica, diversidade e equitabilidade 

Na cheia houve maior número de táxons às 14h, aos 2m, com 22 táxons, e às 

22h, no fundo do lago, com 23, enquanto na seca foi registrada maior riqueza na 

superfície, às 22h, com 31 táxons, e às 10h com 32 (figura 3.10). A diversidade teve 

maiores índices, na cheia, às 22h nas profundidades de 2m (3,0bits.mm.L-1) e fundo 

(3,4bits.mm.L-1) e na seca na superfície, destacadamente às 22h (8,0bits.mm.L-1) e 

10h (7,8bits.mm.L-1). Na cheia foi verificada maior equitabilidade às 22h, nas 

profundidades de 2m (0,81) e fundo (0,75) e às 2h na superfície (0,82), 3m (0,77) e 

5m (0,81). Na seca ocorreu distribuição mais equitativa na superfície, às 14h (1,52), 

22h (1,61), 2h, (1,38), 6h (1,43), 10h (1,56), e aos 0,5m às 10h (1,43). 
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Figura 3.9: Biovolume dos grupos do fitoplâncton do Lago Tupé. 

 



135 

 

 

 

Figura 3.10: Riqueza específica, diversidade e equitabilidade no Lago Tupé. 

 

3.3.2.4. Análises estatísticas 

 

A análise dos componentes principais (ACP) explicou 64,2% das correlações 

existentes no Lago Tupé durante as águas altas em seus três primeiros eixos (tabela 

3.1). O eixo 1 (32,5%) mostrou correlação positiva entre a profundidade do disco de 

Secchi, a zona eufótica, a temperatura da água, a saturação do oxigênio dissolvido , 

a condutividade, o fósforo total na superfície e o biovolume; e mostrou correlação 

negativa destas variáveis com o nitrogênio e fósforo totais no fundo, a diversidade e 

equitabilidade. O eixo 2, que explicou 16,5%, mostrou correlação positiva entre a 

profundidade e a riqueza específica e inversa destas com a temperatura, enquanto o 
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eixo 3 (15,2%) mostrou correlação positiva entre nitrogênio total na superfície e 

riqueza específica (figura 3.11). Nas águas baixas, a ACP explicou 78,8% nos três 

primeiros eixos, mas sendo representativa apenas nos dois primeiros. O eixo 1 

(35,6%) mostrou correlação positiva entre profundidade e condutividade, e inversa 

destas variáveis com temperatura, saturação do oxigênio dissolvido, riqueza, 

diversidade e equitabilidade. Já o eixo 2, com 27,3%, mostrou correlação entre a 

profundidade de Secchi, a zona eufótica, e as concentrações de nutrientes na 

superfície e fundo. No eixo 3 foi verificada correlação entre o biovolume e a 

abundância. 

 

Tabela 3.1.: Resumo das análises de componentes principais (ACP) e de 

correspondência canônica (ACC). 

 Cheia Seca 

 Eixo 1 Exo 2 Eixo 3 Eixo 1 Exo 2 Eixo 3 

ACP 

Autovalor 5,20 2,64 2,44 5,69 4,37 2,54 

Variancia explicada (%) 32,5 16,5 15,2 35,6 27,3 15,9 

Variancia acumulada (%) 32,5 49,0 64,2 35,6 62,9 78,8 

ACC 

Autovalor 0,54 0,18 0,10 0,23 0,12 0,10 

Variancia explicada (%) 54,9 18,8 11,0 35,2 17,4 14,7 

Variancia acumulada (%) 54,9 73,8 84,2 35,2 52,6 67,3 

Correlação de Pearson* 0,86 0,50 0,64 0,88 0,77 0,74 

Significância (p), autovalores** 0,01 0,1 0,02 0,01 0,21 0,11 

Significância (p), espécies-ambiente** 0,01 0,64 0,27 0,03 0,42 0,28 

*correlação espécies-ambiente. **Teste de hipótese de Monte Carlo. 
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Figura 3.11: Análise dos componentes principais (ACP) do Lago Tupé. Z = 

profundidades das estações; Zeu = limite da zona eufótica; Secchi = profundidade 

do disco de secchi; NH = nível hidrométrico do Rio Negro; TC = temperatura da 

água; C = condutividade elétrica; %O2 = taxa de saturação do oxigênio; NT = 

nitrogênio total; PT = fósforo total; Riqu = riqueza; Div = diversidade; Equit = 

equitabilidade; Biovol = biovolume; s = superfície; f = 0,5m do fundo; prefixos 02h a 

22h = horário de coleta; sufixos p0 a p7 = profundidades de coleta. 

Na análise de correspondência canônica (ACC) entre as classes do 

fitoplâncton e as variáveis ambientais (figura 3.12), por sua vez, foi evidenciada nas 

Cheia 

Seca 
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águas altas no eixo 1 para as Raphidophyceae, correlação direta com a temperatura 

da água, saturação do oxigênio e condutividade e inversa com a diversidade 

específica e a profundidade do lago e com as Chlorophyceae, Bacillariophyceae e 

Cyanophyceae. No eixo 3 verificou-se relação entre as Crysophyceae do gênero 

Chromulina , as Chlorophyceae Chlorococcales, as Cryptophyceae, a equitabilidade 

e as concentrações de nutrientes totais no fundo do lago, e inversas com as 

Chrysophyceae do gênero Chrysococcus, Cyanophyceae Chroococcales, 

profundidade da zona eufótica, nitrogênio total na superfície, biovolume e riqueza 

específica. Nas águas baixas, a ACP mostrou correlação direta entre as 

Charophyceae, Raphidophyceae e Bacillariophyceae e profundidade de Secchi, 

zona eufótica e concentrações de nutrientes totais, bem com correlação inversa 

entre as Dinophyceae, Chrysophyceae, Bacillariophyceae Aulacoseira granulata e 

estas variáveis. 
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Figura 3.12: Análise de correspondência canônica (ACC). Rap = Raphidophyceae; 

Din = Dinophyceae; Chr = Chrysophyceae; Cry = Cryptophyceae; Chl = 

Chlorophyceae; Bac = Bacillariophyceae; Cha = Charophyceae; Z = profundidades 

das estações; Zeu = limite da zona eufótica; Secc = profundidade do disco de 

secchi; NH = nível hidrométrico do Rio Negro; TC = temperatura da água; C = 

condutividade elétrica; %O2 = taxa de saturação do oxigênio; NT = nitrogênio total; 

PT = fósforo total; s = sub-superfície; f = 0,5m do fundo; prefixos 02h a 22h = horário 

de coleta; sufixos p0 a p7 = profundidades de coleta. 
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3.4. Discussão 

 

Os lagos de águas pretas oferecem condições desfavoráveis ao fitoplâncton 

autótrofo devido a suas elevadas concentrações em SH que tornam a água escura, 

reduzindo a penetração da luz e a zona eufótica a poucos metros abaixo da 

superfície e absorvendo maior quantidade de calor, intensificando a estratificação 

térmica da coluna d’água e a manutenção prolongada do epilímnio e hipolímnio. 

Ainda, a reduzida penetração da luz geralmente não ultrapassa a camada de mistura 

superior, reduzindo a capacidade de captação simultânea de luz e nutrientes pelas 

algas autotróficas (Jones, 1991; Jones, 1998; Joniak e Kraska, 2006). Além destes 

fatores, a normalmente pobre concentração de nutrientes, aliada à propriedade de 

formação de colóides das SH com os nutrientes, particularmente ferro e fósforo, os 

tornam limitantes ao crescimento das microalgas planctônicas (Hessen e Tranvik, 

1998; McKnight e Aiken, 1998). Por outro lado, estes autores constataram que a 

presença de SH oferece condições favoráveis ao plâncton, reduzindo a penetração e 

os efeitos danosos da radiação UV e ligando-se a radicais livres tóxicos, 

neutralizando-os. 

No Lago Tupé, seu caráter meromítico, com ausência de circulação completa 

durante todo o ciclo hidrológico, verificadas por Aprile e Darwich (2009) e no 

presente estudo, além do caráter distrófico, provocado pela coloração escura da 

água, rica em SH e pobre em nutrientes (Hai e Hill, 1981; Furch e Junk, 1997; 

Darwich et al., 2005), influenciaram a composição do fitoplâncton, o qual esteve 

composto essencialmente por espécies flageladas, capazes de migrar verticalmente 

e de realizar, facultativamente, heterotrofia. 

A migração vertical do fitoplâncton é vista como solução, particularmente nas 

águas húmicas, à geralmente longa distância entre a reduzida zona eufótica e o 

hipolímnio mais concentrado em nutrientes (Jones e Ilmavirta, 1978, Arvola; 1984; 

Arvola et al. 1987; Gervais, 1997). Estes autores verificaram ainda um padrão geral 

da distribuição das espécies migradoras em um ciclo diário, com maior concentração 

à superfície, mais pobre em nutrientes, mais oxigenada e mais iluminada, entre o fim 

da manhã e o meio da tarde, e migração à porção mais profunda do epilímnio ou ao 

hipolímnio escuro e rico em nutrientes durante a noite, retornando à superfície ao 
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avançar da manhã. No Lago Tupé durante a cheia, as maiores concentrações de 

biovolume registradas também corresponderam a espécies, como Gonyostomum 

semen e Cryptomonas brasiliensis, capazes de migrar verticalmente e que se 

concentraram na superfície durante a tarde, migraram a profundidades mais baixas 

ao anoitecer, concentraram-se ao fundo no início da manhã e retornaram à 

superfície com o avançar desta. 

De mesmo modo ao observado por Peltomaa e Ojala (2009) para o pequeno 

e protegido lago húmico Valkea-Kotinen, o fitoplâncton do Lago Tupé esteve, 

durante a cheia, dominado em abundância por pequenas Chrysophyceae seguidas 

de Cyanophyceae e Chlorophyceae também de pequeno tamanho. A esta maior 

presença em número de espécies de pequeno tamanho e com pouca ou nenhuma 

capacidade de migração esteve relacionada a distribuição menos concentrada da 

diversidade e equitabilidade entre a superfície e o fundo durante a cheia, o que foi 

observado, também, por Jones e Ilmavirta (1978) no lago finlandês Lovojärvi. A 

presença significativa de pequenas algas flageladas e de picoplâncton autótrofo 

(Chroococcales e Chlorococcales) em lagos húmicos, como foi verificado neste 

estudo, foi explicada por Jones, (1991), Druvietis et al. (2008), Drakare et al. (2003) 

e Joniak (2007) como sendo devido a vantagem do pequeno tamanho e elevada 

razão área superficial/volume celular (AS/V), os quais facilitam a captação de 

nutrientes mas, também, reduzem a capacidade de migração vertical e competição 

com as bactérias heterotróficas, sendo consequentemente sobrepujadas em 

biovolume pelas algas flageladas nano e microplanctônicas. 

Peltomaa e Ojala (2009) observaram para o lago Valkea-Kotinen ser a 

composição do biovolume fitoplanctônico formada principalmente pelas 

Raphidophyceae, Dinophyceae e Chrysophyceae. Para o período de cheia no Lago 

Tupé foi verificada também maior composição do biovolume pela Raphidophyceae 

Gonyostomum semem, mas também a co-dominância da Bacillariophyceae 

Aulacoseira granulata, como também verificado por Alves-de-Souza et al. (2006) 

para a lagoa húmica Comprida, além das Cyanophyceae Rhabdoderma cf. lineare e 

Pseudanabaena sp. A predominância em biovolume de G. semem na cheia esteve, 

possivelmente relacionada à estratégia de migração vertical ao epilímnio iluminado 

durante o dia e ao hipolímnio rico em nutrientes durante a noite, como similarmente 
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verificado por Salonen e Rosenberg (2000) e Peltomaa e Ojala (2009) em outros 

lagos húmicos, onde  verificaram ainda que o grande tamanho desta espécie confere 

maior velocidade de deslocamento e maior proteção contra a predação, 

ultrapassando o tamanho ótimo de predação para diversas espécies de cladóceros e 

rotíferos, além de fases juvenis de copépodos. 

No Lago Tupé, Previattelli et al. (2005) observaram padrão de distribuição do 

zooplâncton com maiores densidades de indivíduos em profundidades de 3m a 4m, 

entre o final da tarde e as primeiras horas da noite, e distribuindo-se à noite mais 

homogeneamente na coluna d’água. Este padrão de distribuição foi semelhante ao 

encontrado neste estudo para o biovolume do fitoplâncton, particularmente da 

espécie dominante G. semen e das Dinophyceae, e dado o elevado biovolume 

registrado nas horas seguintes, sobretudo durante a seca, parece indicar a não 

interferência de uma possível herbivoria do zooplâncton sobre estas espécies. A 

respeito da pressão de predação sobre o fitoplâncton, Jones (1991) vem alertar para 

a possibilidade de ser a migração vertical do zooplâncton estimulada mais pela fuga 

de predadores que pela busca por alimento. No entanto, estudos mais conclusivos 

sobre a herbivoria do fitoplâncton pelo zooplâncton para o Lago Tupé se fazem 

necessários. 

Adicionalmente, em lagos húmicos distróficos como o Tupé, a grande 

quantidade de carbono orgânico dissolvido favorece o crescimento de bactérias 

heterotróficas (Hessen e Tranvik, 1998; Drakare  et al. 2003), as quais, de acordo 

com Salonen e Rosenberg (2000) e Rangefors et al. (2008) podem ser utilizadas por 

G. semen como fonte energética através de fagotrofia, como também por osmotrofia 

de compostos dissolvidos presentes na água ou de células de algas planctônicas 

competidoras lisadas pelas descargas de tricocistos desta espécie. 

A este respeito, Jones e Ilmavirta (1978), Jones (2000), Joniak e Kraska 

(2006) e Joniak (2007), enfatizam a importância da mixotrofia como estratégia de 

sobrevivência do fitoplâncton em ambientes com características de oligotrofia, 

elevado teor de carbono orgânico dissolvido, pouca penetração da luz e elevada 

biomassa bacteriana, típicas de lagos húmicos, sendo competidores superiores aos 

protistas heterótrofos obrigatórios em condições de maior luminosidade e aos 

fotótrofos exclusivos em condições de oligotrofia e/ou de pouca ou nenhuma 
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penetração da luz. Esta capacidade, somada à migração vertical, pode explicar a 

dominância em abundância e biovolume de espécies flageladas e mixotróficas no 

Lago Tupé, destacadamente no período de cheia, onde a zona eufótica esteve 

restrita apenas à porção superior do epilímnio e a entrada das águas pretas do Rio 

Negro promoveu a diluição da água do lago promovendo menor concentração de 

nutrientes. Com efeito, Amaral (dados não publicados) verificou elevada produção 

bacteriana para o Lago Tupé durante o período de cheia, no qual, para o presente 

estudo, foi verificada dominância das espécies mixotróficas do fitoplâncton, 

sugerindo ser a heterotrofia facultativa, juntamente à migração vertical, as principais 

estratégias de crescimento desta comunidade, particularmente neste período. 

Para o Lago Tupé, a redução da profundidade durante a seca e o suprimento 

do sistema exclusivamente pelas águas dos igarapés de floresta, com interrupção da 

entrada e da influência das águas húmicas do Rio Negro (Aprile e Darwich, 2005; 

Darwich et al. 2005) permitiu, como observado neste estudo, maior concentração de 

nutrientes e penetração da luz mais próxima ao fundo, atingindo o hipolímnio. Nesta 

condição, mais favorável à atividade fotossintética, os maiores valores de 

abundância, diversidade, equitabilidade e biovolume, além da maior ocorrência e 

biovolume de espécies autótrofas, refletem as condições mais propícias à 

produtividade primária do fitoplâncton na seca. A existência de condições mais 

propícias à produtividade fitoplanctônica também foi verificada por Schmidt (1973, 

1976), Furch e Junk (1997), Irion et al. (1997), Junk (1997), Putz e Junk (1997). 

Especialmente sobre a estrutura da comunidade, Melo e Huszar (2000) observaram 

maior abundância e biomassa fitoplanctônica e ocorrência de espécies autótrofas de 

maior tamanho associadas à penetração da luz mais próxima do hipolímnio e 

maiores concentrações de nutrientes durante a seca, enquanto na cheia foram 

observadas menores biomassa e abundância e maior ocorrência de espécies 

flageladas, mixotróficas e autótrofas de pequeno tamanho e elevada AS/V. 

Dentre as espécies registradas na seca no Lago Tupé, a predominância em 

biovolume das dinofíceas Peridinium gatunense e Gymnodinium sp esteve de 

acordo com Pålsson e Granéli (2004), Lepistö e Rosenström (1998), Holopainen et 

al. (2003), Peltomaa e Ojala (2009), os quais observaram a elevada biomassa dos 

referidos gêneros em lagos húmicos de elevada acidez, mas de coloração reduzida. 
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A capacidade destes gêneros de migrar na coluna d’água em busca de luz e 

nutrientes e de heterotrofia facultativa explica, de acordo com Arvola et al. (1987) e 

Jones (1991; 2000), sua predominância em lagos húmicos, com fontes 

predominantemente alóctones de carbono e nutrientes, e a migração diária das 

referidas espécies, como ocorrida no Lago Tupé. Staurastrum quadrinotatum foi 

verificada neste estudo, assim como por Putz e Junk (1997) e Melo et al. (2005b), 

tendo sua ocorrência relacionada às águas ácidas, e neste trabalho ainda às 

condições propícias à autotrofia da estação seca. De igual modo, a Cyanophyceae 

cf. Synechococcus nidulans esteve presente em grande biovolume durante a seca, 

sendo possivelmente favorecidas pelas condições do lago e elevada AS/V 

semelhante ao verificado por Alves-de-Souza et al. (2006), quando esta espécie foi  

co-dominante  em um ambiente de águas pretas no sudeste brasileiro.  

De um modo geral, foi verificado que as variações nictemerais do fitoplâncton 

do Lago Tupé na cheia e seca seguem um padrão já observado em outros lagos 

húmicos (Arvola, 1984; Arvola et al., 1987; Jones, 1991, 1998) de migração ao 

epilímnio iluminado durante o dia e às maiores profundidades, mais ricas em 

nutrientes, durante a noite. No entanto, a dominância de espécies flageladas e 

mixotróficas durante a cheia, mais adaptadas à maior distância entre o epilímnio e o 

hipolímnio, e suas concentrações mais ao fundo do fim da noite ao início da manhã, 

diferem das maiores abundância e biovolume gerais e de espécies autótrofas 

durante a seca. Adicionalmente, os dois períodos diferem pelo fato de no período de 

seca o fitoplâncton ter permanecido abaixo da superfície, mas ainda dentro ou pouco 

abaixo do epilímnio neste período durante a noite, enquanto na cheia a migração 

alcançou o fundo do lago, mesmo estando mais profundo. Tal fenômeno pode estar 

associado ao fato de no período de seca as concentrações de nutrientes no fundo 

terem sido menores, provavelmente devido ao aporte de água dos igarapés, mais 

diluída, que percorre pelo fundo do lago, como observado por Darwich et al.(2005)  

Como similarmente verificado por Schmidt (1973, 1976), Furch e Junk (1997), 

Putz e Junk (1997) e Melo et al. (2004) em outros sistemas amazônicos, estas 

diferenças indicam a influência do ciclo hidrológico do Lago Tupé sobre a 

comunidade fitoplanctônica, com a redução da profundidade e a maior concentração 

de nutrientes durante a seca sendo mais favorável ao crescimento das algas 
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planctônicas, enquanto na cheia, as condições mais diluídas do lago e a maior 

profundidade beneficiaram espécies capacitadas à maior migração vertical e 

também à mixotrofia. 

Com efeito, e como também observado por Melo e Huszar (2000) em um lago 

amazônico de águas claras, a variação nictemeral do fitoplâncton do Lago Tupé foi 

mais influenciada pelo ciclo hidrológico, através da flutuação do nível da água, do 

que pela variação sazonal do clima, tal como nos lagos de altas latitudes, onde a 

comunidade fitoplanctônica é determinada pelo tempo e quantidade de radiação 

solar penetrante na coluna d’água e pela elevada amplitude térmica sazonal (Arvola 

et al., 1987; Jones, 1991). 

Em síntese, este trabalho conclui que a dinâmica e a composição do 

fitoplâncton do Lago Tupé estiveram relacionadas ao caráter distrófico do ambiente, 

com elevado teor de SH. Esta característica reduz a zona eufótica e a 

disponibilidade de nutrientes, além de favorecer maior absorção de calor, 

intensificando a estratificação térmica, propiciando à predominância de algas 

tipicamente mixotróficas e capazes de migrar do epilímnio iluminado e mais 

oxigenado durante o dia ao hipolímnio rico em nutrientes à noite. Verificou, com isto, 

a existência neste lago de variação nictemeral vertical, em ambos os períodos 

hidrológicos estudados, com maior concentração do fitoplâncton na superfície 

iluminada durante o dia e migração deste no período noturno a maiores 

profundidades em busca de nutrientes. 

Outrossim, o pulso de inundação promove alterações na dinâmica e 

composição da comunidade fitoplanctônica, de similar intensidade, mas de 

diferentes maneiras às provocadas pela variação térmica dos ambientes de clima 

temperado. Esta influência se dá através do aumento e redução do nível da água e 

variações na penetração da luz, distância entre a zona eufótica e o hipolímnio, 

diluição da água e concentração de nutrientes. A sazonalidade do ciclo hidrológico 

favorece, na seca, maior abundância e biovolume e maior ocorrência de espécies 

exclusivamente autótrofas e, em relação à variação nictemeral, permanência do 

fitoplâncton abaixo da superfície no período noturno, mas em profundidades mais 

próximas ou inclusas no epilímnio, mais rico em nutrientes nesta fase do ciclo 

hidrológico. Na cheia, por sua vez, a ação do pulso de inundação elevando o nível 
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da água leva a menores valores de biovolume e abundância e à maior ocorrência de 

algas flageladas e mixótrofas, em razão da maior diluição da coluna d’água, bem 

como à alteração no padrão de migração diária do fitoplâncton, com maior 

concentração deste na superfície durante o dia e no fundo do lago à noite. 
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CONCLUSÕES 

 

A composição florística e a ecologia do fitoplâncton do Lago Tupé foram 

determinadas pelo pulso de inundação do Rio Negro, com ciclo hidrológico dividido 

em fases distintas de enchente, cheia, vazante e seca, através das quais ocorrem 

variações sazonais do nível do lago, de sua morfologia e das características 

químicas de sua água, as quais são refletidas na dinâmica da comunidade 

fitoplanctônica. 

 

A elevada concentração de substâncias húmicas (SH) no Lago Tupé e a origem de 

escudos maciços Pré-Cambrianos da bacia de seu rio principal confere a este corpo 

d’água características distróficas, como baixo pH e condutividade, reduzida zona 

eufótica, baixa concentração de nutrientes e elevada absorção de calor. 

 

O caráter meromítico do Lago Tupé, permanecendo estratificado durante todo o ciclo 

hidrológico devido à elevada absorção de calor pelas substâncias húmicas, à sua 

morfometria de margens íngremes, em forma de “V” e localização protegida de 

ventos pela floresta circundante, impede a circulação de água e nutrientes entre as 

camadas do epilímnio e hipolímnio, reduzindo a disponibilidade destes nutrientes ao 

fitoplâncton. 

 

Durante as fases de enchente, cheia e vazante, nos quais houve influência do Rio 

Negro sobre o lago, maior profundidade da coluna d’água na cheia e carreamento de 

matéria orgânica da floresta alagada na enchente e vazante, o fitoplâncton foi 

dominado por espécies flageladas, como Gonyostomum semen, Cryptomonas 

brasiliensis, Chromulina cf. mikroplankton e Chromulina cf. minima, capacitadas à 

realização de migração vertical entre o epilímnio iluminado e o hipolímnio rico em 

nutrientes, e à nutrição por mixotrofia. 

 

No período de cheia, o caráter distrófico do Lago Tupé influenciou positivamente 

para a ocorrência de espécies mixotróficas e migradoras, devido à elevada 

concentração de SH atuar na redução da zona eufótica, limitando a atividade 



155 

 

fotossintética em maiores profundidades e reduzindo a disponibilidade de nutrientes 

na camada iluminada, além do possível favorecimento à predação, pelas espécies 

mixotróficas, de bactérias heterotróficas que se utilizam das SH como fonte de 

carbono. 

 

Durante o período de seca a penetração da luz mais próxima ao hipolímnio e na 

totalidade da coluna d’água nas estações de coleta mais rasas levou ao 

favorecimento da fotossíntese e ao aumento do biovolume de espécies autótrofas 

exclusivas, como Staurastrum brachiatum var. major, Staurastrum quadrinotatum e 

Pleurotaenium tenuissimum, típicas de ambientes tropicais de baixo pH, e 

Gymnodinium sp e sp2, de nutrição mixotrófica, mas com preferência por ambientes 

mais ricos em nutrientes e de maior penetração luminosa. 

 

A variação da ocorrência das espécies do fitoplâncton entre as estações de coleta e 

entre os períodos estudados, além de variação dos valores de abundância e 

biovolume, esteve relacionada às fases do ciclo hidrológico e das diferenças entre 

as estações de coleta em relação à profundidade e distância dos igarapés de 

floresta. 

 

A estação do Rio Negro apresentou menores valores de biovolume e abundância em 

razão de suas características lóticas, sendo também esta a possível causa da maior 

proporção de Bacillariophyceae, mais adaptadas a ambientes turbulentos, nesta 

estação em relação às do lago. 

 

A variação nictemeral da migração vertical do fitoplâncton do Lago Tupé foi 

verificada em função da redução da zona eufótica, principalmente durante a cheia, 

devido à grande quantidade de SH do lago, e pela estratificação contínua da coluna 

d’água. 

 

As migrações verticais foram influenciadas pelo pulso de inundação, em razão da 

existência de um padrão, na cheia, de migrações a camadas mais profundas em 
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busca de nutrientes e na seca de migrações a menores profundidades, vista maior 

disponibilidade de nutrientes no epilímnio neste período. 

 

A flora fitoplanctônica do Lago Tupé esteve composta por espécies típicas de 

ambientes distróficos e acidificados, como Gymnodinium sp1, Peridinium 

umbonatum sensu lato, Synura spinosa var. striata, Urosolenia eriensis var. eriensis, 

Urosolenia eriensis var. morsa e Gonyostomum semen, as quais ocorreram em 

todos os períodos e em todas as estações amostradas. 

 

O número elevado de Chrysophyceae indica a importância desta classe para o Lago 

Tupé e reforça sua preferência por este tipo de ambiente. Estudos mais 

aprofundados são necessários para a compreensão da ecologia deste grupo, de 

difícil identificação. 

 

A maior riqueza específica total nos estudos de variação nictemeral vertical que nos 

de flutuação sazonal e espacial horizontal sugere maior ocorrência do fitoplâncton 

em profundidades abaixo da sub-superfície, principalmente durante a noite, quando 

há migração vertical a maiores profundidades. 

 

A dominância de Gonyostomum semen e seu primeiro registro para o Lago Tupé 

neste estudo alertam para a característica invasora desta espécie mixotrófica e sua 

rápida difusão em várias partes do mundo, revelando a necessidade de maiores 

investigações sobre sua fisiologia e ecologia nos ambientes tropicais. 

 

Faz-se necessária ainda melhor compreensão das interações tróficas entre o 

fitoplâncton, o zooplâncton e o bacterioplâncton no Lago Tupé e a relação destas 

interações com o pulso de inundação. 


