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RESU!\'10 

São apresentadas informações qualitativas e quantitativas do fitoplâncton do 

sistema lacustre do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (02° 19'- 02°45 'S e 

42°44' -43°29'W) em 04 susbsistemas sob diferentes latitudes, a saber: Azul , Buriti 

Amarelo, Alazão e Vassouras; a partir de estudo desenvolvido em duas épocas do 

ano (estações seca e chuvosa) vi~ando obter dados preliminares sobre a estrutura da 

comunidade fitoplanctônica, relacionando-a às condições ambientais. Os dados 

abióticos como temperatura que variou entre 26,6°C e 31°C ao longo do ano, 

precipitação - mais acentuada na estação chuvosa; condutividade elétrica da água 

que se manteve relacionada à salinidade, seguiram os padrões esperados para a 

referente latitude. O percentual de saturação do oxigênio foi alto (entre 85 e 193%) 

devido a dinâmica do sistema; quanto aos nutrientes, a análise por subsistema 

mostrou, de maneira geral, ampla variação ao longo do ano, apresentando 

concentrações médias de íon amônio (de 14,52 a 49,93!1g/L), nitrito (0,40 a 

I ,7011g/L), nitrato (3,80 a 42,43!1g/L), fosfato total dissolvido (2, 78 a 41 ,77!1g/L), 

fosfato inorgânico dissolvido (3,77 a 14,24!1g/L) relativamente baixas indicando a 

oligotrofia das lagoas de dunas amostradas. Nitrogênio (variou entre 0,24 e 1,35 

mg/L) e fósforo (entre 16,08 a 58, 13!1g/L) totais obtiveram concentrações maiores o 

que pode indicar o acúmulo destes nutrientes pelas algas ou outro compartimento 

dos sistemas. A clorofila a (0-9,45!1g/L), riqueza (7-24) e densidade (1,25 - 2,5 

bits/ ind.) das lagoas coiToboram os dados de nutrientes, tendo se apresentado em 

quantidades baixas. A comunidade fitoplanctônica foi constituída por 68 táxons 

di stribuídos em 08 classes, destacando-se em riqueza Zygnemaphyceae e 

Chlorophyceae e em densidade Cyanophyceae. A eqüidade ou uniformidade do 

fitoplâncton apresentou valores médios, entre 49% e 64%, ressaltando uma tendência 

uniforme em praticamente todas as regiões amostradas. Quanto ao experimento de 

produção primária reali zado nos subsistemas Azul e Buriti Amarelo os resultados 

indicaram uma produção baixa (entre O e 38 mgC/m2/dia), confirmando dados de 

outros autores. O Índice de Estado Tráfico calculado, embora inicialmente proposto 

para reservatórios tropicais mais profundos, confirmaram as condições oligotróficas 

dos sistemas. 
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ABSTRACT 

This study presents quatitative and quantitative information on the 

phytoplankton of an dune lake system in a National Park (Parque Nacional dos 

Lençóis Maranhenses-MA) along 04 sub systems located in little diferences of 

latitude: Azul, Buriti Amarelo, Alazão and Vassouras, in two periods ofthe year (dry 

and rainy) with the purpose to obtain preliminary data about the phytoplankton 

community structure according to the environmental conditions. The abiotic data as 

temperature, which had little variation along the year; preccipitation - more intensive 

in rainy season; eletrical conductivity of the water remained related to salinity; ali 

these variables showed expected results considering the latitude of the area. The 

percentual of dissolved oxygen was high (between 85 and 193%), indicating the 

dinamic of the system. Analyses of the nutrientes in the different systems 

desmonstrated low media concentrations of ammonio ion (between 14,52 and 

49,93~g/L), nitrite (0,40 and 1,70~g/L), nitrate (3,80 a 42,43~g/L), total dissolved 

phosphate (between 2,78 and 41 ,77~g/L), disssolved inorganic phosphate (3 ,77 and 

14,24~g/L) indicating the oligotrophic caracteristics of the dune lakes sampled. Total 

nitrogen (between 0,24 and 1,35 mg/L) and phosphorus (16,08 and 58, 13~tg/L) 

obtained higher concentrations what can demonstrated the accumulation of these 

nutrients by algae or other compartment of the systems. Chlorophyll a (0-9,45~tg/L), 

richess (7-24) and density (I ,25-2,5 bits/ ind.) of the lakes confirm the data of 

nutrients, showing low quantities. The phytoplankton community was constituted by 

68 taxa distributed in 08 classes, Zygnemaphyceae presented the higher richess 

followed by Chlorophyceae, in relation to density Cyanophyceae dominated in 

pratically ali systems. The equity or uniformity showed media values between 49% 

and 64%, showing the tendency ofuniformity in almost ali regions. The experiments 

of primat-y production realized in Azul and Buriti Amarelo demonstrated low 

primary production of phytoplankton (from O to 38 mgC/m2
/ day), confirming data of 

other authors. The Trophic State Index calculated, although initially proposed to 

tropic reservoirs with higher depths, confirmed the oligotrophic conditions of the 

systems. 



I. INTRODUÇÃO 

A comunidade fitoplanctônica é constituída por um conjunto de espécies de 

diferentes grupos taxonômicos que coexistem em um determinado ambiente, embora 

apresentem diferentes requisitos fi siológicos e variadas tolerâncias às variáveis 

tlsicas e químicas. Como organismos planctônicos, apresentam uma grande 

dependência da massa de ágl!a, tomando-se sujeitos às variações naturais ou 

induzidas por interferências antrópicas. Desta forma, funcionam como sensores 

refinados das variáveis ambientais e refletem o valor dessas variáveis na sua 

composição e integração sobre diversos períodos de tempo (MARG ALEF, 1983 ). 

As algas do fitoplâncton, as macrófitas aquáticas e as algas do perifiton 

iniciam a fase biológica do ciclo dos nutrientes nos ambientes aquáticos, pem1itindo 

seu ingresso na cadeia alimentar. Segundo REYNOLDS ( 1993), a produção primária 

planctônica repõe atualmente cerca de 70% do oxigênio do planeta. 

Cada espécie de alga está relacionada a outras espécies e requer diferentes 

características estruturais, fi sicas, químicas e biológicas intrínsecas ao seu habitat 

(ROCHA, 1992). Quanto maior a complexidade da cadeia alimentar, mais 

tamponada ou estabilizada será a comunidade, protegida contra alterações ambientais 

que possam promover flutuações no tamanho das populações (PRICE, 1973 apud 

ROCHA, 1992). 

Em sistemas lacustres tropicais, o fitoplâncton tem sido objeto de muitos 

trabalhos. No Estado do Maranhão, estudos limnológicos já foram desenvolvidos em 

lagos, estuários e rios, no entanto, estas iniciativas são bastante incipientes diante do 

potencial hídrico do Estado, formado por nove grandes bacias hidrográficas 

(SEMATUR, 1991). 

No Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses poucos estudos de 

caracterização de lagoas (PEREIR.A, 1999), florísticos (CARVALHO, 1993; 

RIETZLER et ai., 1998; ESPÍNDOLA et ai. , 1998; MOSCHINI-CARLOS & 

POMPÊO, 1999, ARAÚJO et ai. , 1999); faunísticos (BEZERRA, 1993; ROCHA et 

ai. , 1998; GARA VELLO et ai. , 1998) e de biodiversidade aquática (TUNDISI et ai., 

1998) já foram rea lizados, mas há ainda uma carência de conhecimento sobre a 

biota do ecossistema único de lagoas perenes e temporárias ali formado. Sendo 
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considerado um sistema tropical bem preservado, constituindo uma Unidade de 

Conservação, o incentivo dado ao turismo e o intenso fluxo de navios na região 

reforçam a necessidade de estudos científicos que forneçam subsídios importantes 

para estudos de biodiversidade e desenvolvimento sustentável. 

Portanto, pela importância de obter-se informações sobre a comunidade 

fitoplanctônica em ambientes naturais de baixas latitudes que possam orientar 

trabalhos posteriores na região, o estudo da produção primária dos subsistemas Buriti 

Amarelo e Azul, em cu11o periodo de tempo (na estação chuvosa) e a caracterização 

da comunidade fitoplanctônica em Azul, Buriti Amarelo, Alazão e Vassouras, no 

Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (MA), são os principais objetivos deste 

trabalho. 

II. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Caracterizar a comunidade fitoplanctônica mediante uma análise qualitativa 

e quantitativa em um sistema lacustre natural raso no Parque Nacional dos Lençóis 

Maranhenses. 

2.2. Objetivos específicos 

Estudar a variação espacial do fitoplâncton nos periodos seco e chuvoso nos 

subsistemas Azul, Buriti Amarelo, Alazão e Vassouras localizados sob diferentes 

latitudes; 

Detenninar a produção primária das lagoas que constituem os subsistemas 

Buriti Amarelo e Azul na estação chuvosa; 

Relacionar a riqueza, composição e abundância do fitoplâncton com as 

variáveis ambientais estudadas; 

Detenninar o Índice do Estado Tráfico (IET) dos subsistemas estudados; 
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111. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1. Sistemas lacustres tropicais e temperados 

Lagos são corpos d' água interiores sem comunicação direta com o mar e 

suas águas têm em geral baixo teor de sais dissolvidos, quando comparados às águas 

oceânicas. Exceção deve ser feita àqueles lagos localizados em regiões áridas ou 

submetidos a longos períodos d~ seca, nos quais o teor de íons dissolvidos pode ser 

alto, pois a intensa evaporação não é compensada pela precipitação. Nestes sistemas, 

o teor de sais dissolvidos pode ser muitas vezes superior ao da água do mar 

(ESTEVES, 1988a). 

Os lagos de água doce são exemplos clássicos de "habitats isolados ou 

ilhados". Como as ilhas, em geral, os sistemas mais antigos tendem a ter altos níveis 

de endemismo e, em lagos formados por fendas geológicas como os da África ou o 

Lago Baikal na Ásia Central, a diversidade de espécies pode ser espetacular. Os 

lagos da África Oriental possuem centenas de espécies cada um, em alguns casos 

90% delas não encontradas em nenhum outro lugar - abrigando algumas das maiores 

concentrações de espécies endêmicas de todo o mundo (WRl et ai., 1992). 

O fato dos lagos serem usualmente isolados pode explicar a ampla 

variabilidade existente entre eles, mas a existência de características regionais, 

comuns a grupos de lagos, como ressalta LIMA ( 1996 ), é reconhecida, criando 

sistemas de lagos ou lagoas com uma série de características comuns como os 

ecossistemas lacustres do Vale do R.io Doce, Amazônia, Pantanal Matogrossense e 

provavelmente o sistema de lagoas de dunas do Parque Nacional dos Lençóis 

Maranhenses. Acredita-se que neste último, devido a grande área do Parque, 150.000 

hectares, ocorra subsistemas mais semelhantes entre si. 

No Brasil, onde ocorre a predominância numérica de sistemas fluviais, a 

atividade geológica da enorme rede hidrográfica é responsável, também, pela 

formação da maioria dos lagos brasileiros cujas dimensões e profundidade são 

geralmente pequenas, ou seja, não superiores a 20 metros (exceção feita às represas). 

Nos trópicos, as condições climáticas são relativamente constantes, portanto, 

ocorrem geralmente mudanças sazonais pequenas; consequentemente, os lagos 

tropicais recebem um maior grau de insolação que lagos da região temperada 
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(PA YNE, 1986). Entretanto, a quantidade de radiação recebida pelos corpos de água 

varia sazonalmente, mesmo nos trópicos, em função da variabilidade local da 

cobertura de nuvens durante a estação chuvosa e também devido à fumaça e às 

partículas, derivadas do solo ou de queimadas, durante a estação seca (T ALLING, 

1992). 

Estudos realizados nos lagos Lanao (Filipinas) e Valência (Venezuela) 

(LEWIS, 1974; 1986) evidenci~ram a estrutura temporal dos principais grupos de 

algas relacionados principalmente com a distribuição de nutrientes e luz. Já em lagos 

africanos, T ALLING ( 1986) concluiu que a pluviosidade bem como a estrutura 

térmica da coluna d'água foram os principais determinantes da sazonalidade do 

fitoplâncton. HUfCHINSON ( 1967), estudando lagos de diversas latitudes, definiu 

alguns tipos de associações de algas em função do tipo de ambiente em que se 

encontravam e relacionou a comunidade fitoplanctônica com as condições de trofia 

encontradas. 

3.2. Comunidade fitoplanctônica 

3.2.1. Composição florística e aspectos biogeográficos 

Levantamentos como os de WILSON ( 1988) tem ressaltado a necessidade de 

se estudar e preservar a diversidade biológica No entanto, é necessário distinguir-se 

diversidade e biodiversidade. 

A diversidade expressa como se distribuem os indivíduos em espécies dentro 

dos ecossistemas, resultado do jogo livre das interações entre indivíduos e espécies, 

em seu ambiente e no curso de experimentos em evolução. A biodiversidade se 

refere a outro nível , relacionado a um catálogo geral ou reserva de organismos 

disponíveis na natureza (MARGALEF, 1983). 

Embora a biodiversidade seja atualmente um tema em destaque, sendo uma 

das prioridades assumidas por diferentes instituições govemamentais, poucos estudos 

têm sido conduzidos dentro deste contexto, de fonna sistematizada, em ecossistemas 

de água doce, desconhecendo-se não apenas a composição de espécies em inúmeros 

habitats, como também a real taxa de desaparecimento daquelas já identificadas. 

Além disso, é preciso considerar que perdas de diversidade genética pela extinção de 
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populações locais representam uma depleção importante da biodiversidade, visto que 

as populações contêm uma alta variabilidade genética. Considerar apenas a extinção 

em nível de espécies pode levar a uma considerável subestimativa da taxa de perda 

da biodiversidade como um todo. 

No Brasil, de 79 trabalhos pesquisados que incluem informações acerca da 

comunidade fitoplanctônica (riqueza, diversidade, estrutura e variações espaciais e 

temporais), realizados em dife.rentes sistemas aquáticos, lagos de várzea, lagos 

urbanos e reservatórios; 61 publicações (75% do total) foram produzidas no sul e 

sudeste do país (BARBOSA, BICUDO & HUSZAR, 1995). Segundo BICUDO, 

BICUDO & GIANI ( 1996), tem-se 642 cianobactérias catalogadas pelo Grupo de 

Trabalho de Cianobactérías, 44 táxons de algas vermelhas e 74 Charófitas; 833 

táxons de diatomáceas de água doce foram identificadas para o Rio Grande do Sul a 

partir de publicações entre 1973 e 1990; em relação às desmídias, 429 táxons foram 

inventariados durante pesquisas em 38 diferentes sistemas no Brasil. 

A maioria dos inventários para garantir amostras concentradas têm sido 

feitos utilizando-se redes, com tamanho variando entre 20 e 50 !llll de abertura de 

malha. Sabe-se que as redes são muito seletivas subestimando-se a composição da 

comunidade fitoplanctônica, no entanto, em lagos muito pobres em algas este é o 

único método que permite a coleção de um número suficiente de células para 

identificação de espécies raras (ROUND, 1973). 

Um estudo da perda de diversidade de espécies fitoplanctônicas como 

consequência de impactos humanos foi realizado em lagos urbanos no "plateau" 

cárstico da Lagoa Santa, sudeste do Brasil por BARBOSA, R YLANDS & 

OLIVEIRA ( 1993). Neste estudo os autores ressaltaram uma queda drástica da 

riqueza de espécies como um resultado de ações humanas distintas (como 

urbanização, erosão etc.) pela comparação de dados do plâncton em 1977, 1982-83 e 

1988, os quais foram relacionados à redução da zona fótica, ao aumento dos níveis 

dos principais nutrientes dissolvidos, e ao aumento na condutividade elétrica da água. 

Os autores (op. cit), chamam atenção ao uso dos organismos planctônicos como 

indicadores de mudanças na qualidade da água devido aos impactos humanos na 

bacia. 



' 

6 

No intuito de avaliar a composição florística, foram comparadas a 

composição de espécies de lagos tropicais e subtropicais, sem levar em conta suas 

biomassas; considerando-se apenas estudos com listas completas e produzidos a 

partir de coletas não seletivas. Na TABELA OI é comparado o número de táxons e 

gêneros de alguns lagos tropicais e subtropicais amostrados mensalmente: Lago 

Trichonis (TAFAS & ECONOMOU-AMILLI, 1997), Lago Xotlán (HOOKER et ai., 

1991) e Lago El Sol (BANO ERAS - TARABY, 1997); bimensalmente: Lago El 

Tigre (GARCÍA DE EMILIANl ( 1993); semanalmente: Lago Lanao (LEWIS, 1978); 

quinzenalmente: Lago Monte AJegre (SlL V A, 1995); a cada 20 dias: Lago Naivasha 

(KALFF & W ATSON, 1986) e semanais e trimestrais: Lago Batata (HUSZAR, 

1996). 

Para alguns autores, os lagos tropicais em geral (LEWIS, 1978) e da 

Amazônia em particular (P A YNE, 1986) apresentam menor riqueza de táxons do que 

os de região temperada. AJém disso tem sido considerado que, em regiões tropicais, 

os lagos rasos apresentam uma composição florística muito menos rica do que os 

lagos tropicais profundos. Comparados a grandes lagos tropicais, os lagos citados na 

TABELA O I, exceto o Lago Lanao, são relativamente rasos. Entretanto, os dados 

mostram uma considerável riqueza, com quase todos os lagos apresentando mais de 

100 espécies no total. 

Um estudo comparativo sobre a composição florística entre lagos tropicais e 

temperados pode permitir a elaboração de considerações sobre aspectos 

biogeográficos. Para isso, a TABELA 02 traz uma comparação do número de 

gêneros observados em lagos tropicais, subtropicais e temperados. A sobreposição 

específica pode incorrer em erros mais acentuados, tendo em vista as maiores 

dúvidas quanto às identificações. A partir da TABELA 02, pode-se notar o maior 

número de gêneros em lagos tropicais e subtropicais (em média 73) do que em 

temperados (em média 3 7). Este fato, assim como foi obtido por HUSZAR ( 1996), é 

o oposto do observado por LEW1S ( 1978), quando comparou o Lago Lanao com 1 O 

lagos temperados e 1 O tropicais. Insuficiência de amostragem e dificuldades nas 

identificações talvez possam explicar tais diferenças. 
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TABELA O I. Número de táxons da comunidade fitoplanctônica em alguns l&gos 

tropicais e subtropicais do mundo. 

Lagos Local N° de Classe Referências 

táxons dominante 

Lago Trichonis Grécia 98 Chlorophyceae TAFAS & 

ECONOMOU-AMlLI 

( 1997) 

Lago El Tigre Argentina 119 Chlorophyceae GARCIA DE 

e EMILIANI ( 1993) 

Cryptophyceae 

Lago El Sol México 103 Cyanophyceae BANDERAS -

e TARABY (1997) 

Chlorophyceae 

Lago Lanao Filipinas 70 Chlorophyceae LEWIS (1978) 

L. Monte Alegre Brasil 119 Chlorophyceae SILVA (1995) 

L. Batata Brasil 174 Chlorophyceae HUSZAR (1996) 

L. Xotlán Nicarágua 122 Chlorophyceae HOOKER et ai. ( 1991) 

L. Naivasha Quênia 136 Chlorophyceae KALFF & W A TSON 

( 1986) 
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TABELA 02. Dados referentes ao número de gêneros da comunidade fitoplanctõnica 

nos estudos feitos em alguns lagos tropicais, subtropicais e temperados. 

Lagos Local N° de Referências 

gêneros 

Tropicais e Subtropicais 

Lago Trichonis GrÇcia 51 TAFAS & ECONOMOU-AMILI 

( 1997) 

Lago Lanao Filipinas 43 LEWIS ( 1978) 

L. Monte Alegre Brasil 80 SlLVA(I995) 

L. Batata Brasil 80 HUSZAR ( 1996) 

L. Naivasha Quênia 81 KALFF & WATSON (1986) 

Lago El Sol México 103 BANDERAS & TARABY (1997) 

Temperados 

L. Ontário Canadá 48 MUNAWAR & MUNAWAR 

(1986) 

L. Erie Canadá 19 MUNAWAR&MUNAWAR 

( 1986) 

L. Huron Canadá 42 MUNAWAR&MUNAWAR 

(1986) 

L. Superior Canadá 33 MUNAWAR & MUNAWAR 

(1986) 

L. Michigan Canadá 35 MUNAWAR & MUNAWAR 

(1986) 

L. Vilá Espanha 32 GARCIA DE EMlLIANT ( 1973) 

L. Bayoles Espanha 47 PLANAS {1973) 

modificado de HUSZAR ( 1994) 
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3.2.2. Variabilidade temporal do fitoplâncton 

As oscilações no padrão de distribuição temporal e espacial segundo 

REYNOLDS ( 1993), podem ocorrer em diferentes escalas: anual, sazonal , diária e 

em escalas de curto intervalo de tempo, onde as variações podem ser menores. porém 

mais frequentes. A sazonalidade dos fatores ambientais determina os aspectos 

qualitativo e quantitativo bem como a produtividade da comunidade fitoplanctônica . 

Em estudos com a comunidade fitoplanctônica tem-se observado que se trata 

de uma das comunidades com maior variabilidade temporal na composição e 

abundância relativa de espécies. A maioria dos trabalhos sobre periodicidade sazonal 

do fitoplâncton preocupa-se apenas em descrever tais mudanças, sendo somente 

recentemente enfatizadas as variáveis que as causam. A partir dessa abordagem foi 

elaborado um modelo com 24 etapas sobre as mudanças sazonais do fitoplâncton e 

do zooplâncton em um lago idealizado "PEG - Model" pelos membros do "Plankton 

Ecology Group", reafirmando ser a sucessão ecológica um fenômeno direcional e 

previsível (SOMMER et ai., 1986). 

Mudanças na composição de espécies do fitoplâncton, segundo REYNOLDS 

( 1988), podem ocorrer como resultado direto de influências externas (alogênicas), 

por exemplo, a circulação da coluna d' água ou como resultado de influências 

bióticas, como o consumo de nutrientes, resultando em mudanças progressivas do 

ambiente (autogênicas). 

A sucessão ecológica é um processo unidirecional que não opera em sentido 

inverso podendo, entretanto, apresentar taxas de modificações reguladas por fatores 

ambientais como temperatura, insolação, suprimento de nutrientes, pressão de 

herbívoros e outros (REYNOLDS, 1988). Este conceito fundamenta-se no trabalho 

de ODUM ( 1969) que define sucessão como sendo um processo de desenvolvimento 

do ecossistema, ordenadamente controlado pela comunidade que passa de uma 

colonização de habitats desocupados; atravessa estágios de transição e culmina em 

um ecossistema estabilizado, em que um máximo de biomassa é sustentado por um 

determinado fluxo de energia. 

No entanto para o fitoplâncton, REYNOLDS ( 1988) adota ainda os termos 

" reversão" e " mudança" para as modíficações na comunidade associadas a eventos 
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físicos extemos (cheias, tempestades ou períodos mats intensos de mistura das 

massas de água). O retomo a estágios iniciais dependerá da duração ou intensidade 

do distúrbio em relação à estabilidade anteriormente adquirida pela comunidade 

(REYNOLDS, 1988 ~ GARCIA DE EMILIANI, 1993). 

Em ecossistemas aquáticos de regiões temperadas, observa-se uma torte 

periodicidade na flutuação da comunidade fitoplanctônica (sucessão sazonal), sendo 

radiação e temperatura os f?tores principais que regulam tal variabilidade 

(REYNOLDS, 1984~ HARRJS, 1986). 

Em regiões tropicais, a variação temporal da comunidade fitoplanctônica 

pode ser controlada por fatores, tais como: mistura da coluna d'água, disponibilidade 

de nutrientes, radiação subaquática e interações populacionais entre o fitoplâncton, 

zooplâncton, protozoários e bactérias (CALIJURl, 1999). 

Em muitos corpos de água tropicais, as modificações das variáveis acima 

citadas estão relacionadas a ciclos de mistura periódicos, frequentemente associados 

à estação chuvosa e ao aporte de água (P A YNE, 1986). Nestes ambientes, tem-se 

observado que a variabilidade do fitoplâncton ocorre em escalas de tempo menores 

que a anual e estão associados mais a fatores locais do que a fatores sazonais 

(LEWIS, 1976). T ALLING ( 1986), ao analisar a sazonal idade do fitoplâncton em 

lagos africanos, afirmou que os padrões anuais da sazonalidade dessa comunidade 

são normalmente dominados por fatores hidrológicos (entrada e saída de água do 

sistema) ou por fatores hidrográficos (estrutura e circulação da coluna d' água). 

De acordo com CONNELL ( 1978), o distúrbio de escala intermediária 

mantém altos níveis de diversidade quando ocorre no ambiente antes da comunidade 

atingir condições de equilíbrio ("steady state") e exclusão competitiva. A frequência 

do distúrbio é claramente importante (HARRIS, 1980). Em frequências de ordem de 

poucas horas, ( < I tempo de geração) as respostas são fisiológicas ~ por outro lado, 

pulsos de baixa frequência, separados por intervalos de I O dias ou mais, podem 

individualmente iniciar uma sequência sucessional. Progressivamente escalas 

intermediárias menores (200 - 20h) interagem com taxas de crescimento e, tendem a 

preservar alta diversidade de espécies (REYNOLDS, 1988), o que foi chamada de 

Hipótese do Distúrbio Intermediário ap licada à comunidade fitoplanctônica que tenta 

explicar o "paradoxo do plâncton" discutido por HUTCHINSON ( 196 1 ). 
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Em estudos limnológicos especialmente sobre a comunidade fitoplanctônica, 

é essencial a identificação dos organismos em nível mais detalhado possível, pois só 

assim será possível a compreensão dos mecanismos de sucessão, diversidade e 

associações de espécies, além da determinação de semelhanças entre ambientes e a 

utilização destes organismos como indicadores ambientais. 

3.2.3. Produção primária em sistemas tropicais 

A produção primária é a quantidade de matéria orgânica acrescida pela 

fotossíntese ou quimiossíntese em um dado intervalo de tempo. No caso da 

comunidade fitoplanctônica, as perdas principais são devidas à: respiração, excreção, 

morte, herbivoria e parasitismo (ESTEVES, 1988a). Muitos autores incluem a taxa 

de afundamento como uma das principais causas para estas perdas (REYNOLDS, 

1984). 

Para a medição da produção primária utiliza-se basicamente dois métodos: o 

método do oxigênio dissolvido, também conhecido como método do frasco claro e 

escuro que foi proposto por GAARDNER & GRAN ( 1927) que é o mais acessível 

para a maioria dos limnólogos; entretanto há problemas de aplicação deste método 

em lagos oligotróficos; o outro método é o do Carbono 14, proposto por 

STEEMANN NIELSEN ( 1952) cuja vantagem é sua sensibilidade, podendo ser 

aplicado mesmo em lagos ultra-oligotróficos. 

Na p1imeira metade do século RUTTNER (1931, 1952) apud LEWIS (1974), 

estudou lagos na Indonésia e verificou a sua importância em termos de produção 

primária. Na África Equatorial , TALLING (1965), GANF (1972, 1974) e GANF & 

VTNER ( 1973) estudaram os grandes lagos Vitória, George e outros. Segundo 

LEWIS ( 1973), estes estudos sugerem que os lagos tropicais, em termos mundiais, 

sejam mais produtivos que os de regiões temperadas. O Lago Xolotlán, por exemplo, 

localizado na Nicarágua, apresenta uma produção primária sazonal e espacialmente 

constante e muito alta, sendo colocado entre os mais produtivos do mundo 

(MONTENEGRO-GUILLÉN, 1991). 
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No Brasil, a produção primária de águas continentais vem sendo mats 

intensamente pesquisada a partir dos anos 80. Destacando-se em Minas Gerais, os 

lagos naturais do Vale do Rio Doce (BARBOSA, 1979, 1981; BARBOSA & 

TUNDISI, 1980; PONTES, 1980); no Rio de Janeiro, as lagoas costeiras 

(CARMOUZE et aL, 1991 ; KNOPPERS & MOREIRA, 1988; MOREIRA & 

KNOPPERS, 1990). Na Amazônia, os estudos iniciaram-se nos lagos Redondo Rio 

Preto da Eva e Jari (MARLIER,. 1965); no lago Redondo (SCHIMIDT, 1973, 1976, 

1982 e MARLIER, 1967); nos 05 lagos de águas brancas da Amazônia Central 

(RIBEIRO, 1978); lago de te1Ta firme às margens do Rio Negro (ALVES, 1983); 

lago Camaleão (RODRIGUES, 1994); lago Batata (ROLAND, 1995). Outros lagos 

de inundação foram estudados por BARBIERI et ai. ( 1989) no Maranhão e por 

SILVA ( 1990) em São Paulo. 

3.2.4. O estado da arte no Maranhão 

O conhecimento da comunidade fitoplanctônica no Maranhão está contido em 

aproximadamente 15 trabalhos, sendo que destes, três são monografias e três 

relatórios técnicos. Destes estudos quatro são em estuários (LABOHIDRO/ UFMA, 

1983; LABOHIDRO/ UFMA, 1990; LABOHIDRO/ UFMA, 1994; LAVÔR

FERNANDES, 1988a), três em baías (OLIVEIRA, ESKfNAZI-LEÇA, KOENING, 

1986; ESKINAZI-LEÇA, GUSMÃO, SILVA, 1985 e LAVÔR-FERNANDES, 

!988b), um em lagoa urbana eutró fica (LAVÔR-FERNANDES, 1987), um em 

fazenda camaroeira (PESSOA, 1992), um no manguezal (AZEVEDO, 1995), três em 

rios (ARAÚJO et ai. , 1998; MOSCHINl-CARLOS et ai., 1999; ERICEIRA, 2000) e 

dois em lagoas de dunas (MOSCHINI-CARLOS & POMPÊO, 1999; ARAÚJO et 

ai., 1999). Conhece-se atualmente cerca de 23 1 táxons de fitoplâncton no Estado, 

sendo aproximadamente 70% de diatomáceas. Este dado pode ser entendido pelo 

maior número de estudos feitos em estuários e o maior número de especialistas neste 

grupo atuando na região. Nota-se a carência de estudos sobre a comunidade 

fitoplanctônica o que dificulta a formação de uma base de dados para a região e o 

emprego de planos de monitoramento e manejo dos recursos hídricos; este fato é 

devido ao uso de técnicas seletivas e descontínuas de amostragens, o que evidência a 
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necessidade de esforços de identificação, descrição e o conhecimento, enfim, 

taxonómico e ecológico do fitoplâncton deste Estado tão rico em sistemas aquáticos. 

fV. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Área de Estudo 

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, criado por decreto-lei federal 

n° 86.060 de 02/0611981, localiza-se nos municípios de Primeira Cruz e Barreirinhas. 

Possui uma área de 155.000 hectares, entre as coordenadas 02°19'- 02°45'S e 42°44'-

43029'W, sendo cortado na sua região mediana no sentido sul-norte, pelo Rio Negro, 

um rio com regime temporário que forma vários braços (FIGURA 01). 

O Parque preserva um conjunto de ecossistemas de dunas, mangues e 

restingas. Caracteriza-se por apresentar uma vegetação tipicamente de transição 

cerrado-restinga, indo do interior para o litoral, respectivamente. A ilha de vegetação 

denominada de Queimadas é uma das ilhas localizadas na reg ião central do Parque; 

localiza-se no município de Primeira Cruz, estando imediatamente à margem 

esquerda do Rio Negro. 

Toda a região do Parque está inserida na unidade estrutural geotectônica da 

Bacia Sedimentar de Barreirinhas, caracterizando-se por uma fossa tectônica 

ocupada por sedimentos formados em ambientes marinhos (FEITOSA, 1983). Sua 

unidade geomorfológica corresponde ao Litoral de Rias e Lençóis Maranhenses, que 

inclui a faixa de sedimentos holocênicos. 

Os Lençóis são formados por uma série de dunas que se prolongam desde o 

Golfão Maranhense até a foz do Rio Parnaíba. A costa apresenta-se baixa, com dunas 

elevadas formando inúmeras lagoas no mverno; os nos, com amplas 

desembocaduras, além das restingas e dos raros rnanguezais. 

A Zona dos Lençóis Maranhenses caracteriza-se, geologicamente, em 

superfície, pelos depósitos eólicos e os aluviões marinhos. Os depósitos eólicos são 

formados por Areias Quartzosas amontoadas sob a forma de dunas ocupando vasta 

área na tàixa costeira do Litoral nordeste do Maranhão e do Rio Parnaíba ocorrendo 
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mangues, constituídos por argilas escuras, cuja formação está vinculada à formação 

do delta desse divisor Maranhão - Piauí. 

O padrão granulométrico varia do litoral para o interior, qualificando o mar 

como área-fonte dos sedimentos, que estão sendo retrabalhados, visto que são 

detritos terrígenos. 

Essa zona do território maranhense estende-se de leste a oeste, ocupando 

todo o litoral nordeste do ~stado. Apresentando-se com largura variável e 

nitidamente diferenciada quanto à morfodinâmica em ambientes distintos: os Lençóis 

Maranhenses. 

O contato desta formação com o oceano é retilíneo em toda extensão, exceto 

nos extremos leste e na pequena reentrância do Rio Preguiças. Entre o Delta do 

Parnaíba, no extremo nordeste e a foz do Rio Preguiças, a formação sedimentar 

apresenta uma sequência de dunas e paleodunas indicando uma sucessão de eventos 

diferenciados no tempo. As paleodunas detêm uma cobertura vegetal típica e 

provocam o represamento de águas pluviais e o afloramento do lençol freático, 

formando diversas lagoas. 

As dunas são classificadas em crescentes ou barcanas, paralelas à direção do 

vento. A predominância dos ventos corresponde aos alísios de direção Nordeste. A 

grande maioria das dunas do Parque são móveis, ocorrendo nas ilhas de Queimadas e 

Baixa Grande dunas fi xadas pela vegetação. 

O sistema de dunas está submetido a processos eólicos contínuos, como 

erosão, transporte e deposição, que representam o fator dinâmico dominante. Elas 

migram em direção oeste e sudoeste acompanhando a direção geral dos ventos. 

O solo, exceto nas pequenas áreas de Solos Indiscriminados de Mangues, é 

arenoso proveniente de aluviões marinhos, depósitos eólicos e sedimentos carreados 

pelo Rio Parnaíba, composto de Areia Quartzosa Marinha fina dando-lhe 

características de baixo conteúdo de argi la, baixa fertilidade natural e alto teor de sal. 
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FIGURA 01. Mapa do Brasil, destacando a área do Estado do Maranhão e em 

detalhe a área do Parque Nacional dos Lençóis Maranhense (Fonte: lBAMA, 1989). 
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4.1.1. Relevo 

O relevo da região, de acordo com FEITOSA ( 1983 ), enquadra-se na unidade 

de Planície Costeira ou Litorânea, com altitudes entre as cotas de O a 200 metros 

acima do nível médio do mar. Segundo o mesmo autor, esta planície divide-se em 

duas unidades menores: a Costa Fluvio-marinha e a Costa de Dunas, na qual estão 

locali zados os Lençóis Maranhenses. 

A Costa de Dunas que d.omina o litoral a nordeste do Maranhão, apresenta-se 

quase uniformemente retilínea com predomínio de sedimentos arenosos desnudados 

sujeitos a ação eólica, o que acarreta modificações na topogratla da área. 

4.1.2. Clima 

O clima é do tipo Aw de Kóeppen; a temperatura média anual é de 26° C, 

sendo a mínima de 16° C c máxi ma de 36°C. 

No período de 1965 a 1985, a média pluviométrica anual registrada no posto 

de Barreirinhas, região a sudeste do Parque, foi de 1623 mm. 

4.2. Descrição das Estações de Coletas 

As coletas foram feitas em duas épocas do ano entre novembro de 1996 e 

julho de 1998 (estações seca e chuvosa) nas lagoas localizadas em diferentes regiões 

(Buriti Amarelo, Azul, Alazão e Vassouras). No município de Barreirinhas, as 

amostragens foram realizadas a partir da Lagoa Azul, uma lagoa perene, seguindo-se 

um transecto (total de 05 lagoas amostradas) ; em Alazão (04 lagoas), a coleta foi 

feit a em lagoas temporárias, no Buriti Amarelo (3 lagoas) e da mesma forma no 

subsistema Vassouras (05 lagoas) perfazendo um total de dezessete lagoas. Os 

pontos de amostragem foram loca lizados por GPS ("Global Position System") 

(ANEXO A), obtendo-se informações sobre lagoas sob diferentes condições 

ecológicas (doce~ estuarina) (FIGURA 02). Por se tratar de corpos d'água rasos, as 

coletas foram feitas na sub-superfície, na região central de cada lagoa. Em algumas 

delas observou-se bancos de Mougeotia spp, especialmente no subsistema Azul 

(FIGURA 03). 
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FIGURA 02. Mapa da região do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, 

destacando a região dos subsistemas amestrados: Azul, Alazão, Vassouras e Buriti 

Amarelo (Modificado de RIETZLER et ai. , 1998). 
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FIGURA 03 . Vista geral de uma lagoa de dunas no Parque Nacional dos Lençóis 

Maranhenses e detalhe dos bancos de Mougeotia spp observados no subsistema 

Azul. 
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4.3. Variáveis Climatológicas 

Os dados metereológicos de temperatura do ar (°C), horas de insolação (h), 

precipitação pluviométrica (mm) e vento (m/s) foram obtidos a partir da Estação 

Metereológica mais próxima (São Luís) a 380 Km de Barreirinhas. 

4.4. Variáveis Hidrológicas 

~ Temperatura da água, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, pH e salinidade: 

Foram medidos pela multisonda U-1 O Horiba. 

~Transparência da água - Coeficiente de atenuação: Para a determinação da 

transparência da água, foi utilizado o disco de Secchi e a observação foi feita na 

superficie da água, no lado sombreado do barco, com o sol às costas do observador 

(LUND & TALLTNG, 1957). 

);;> Nutrientes: A água para as análises de nutrientes foi coletada no ponto central de 

cada lagoa. Os compostos nitrogenados (N-nitrito e N-nitrato) foram determinados 

segundo MACKERETH et ai. ( 1978), com exceção do nitrogênio amoniacal, onde 

foi utilizada a metodologia descrita em KOROLEFF (1976) e do nitrogênio orgânico 

total, onde utilizou-se APHA ( 1985). As concentrações das diferentes formas de 

fósforo (fósforo total, fosfato total dissolvido e fosfato inorgânico dissolvido) foram 

determinadas segundo STRICKLAND & PARSONS (1960). A sílica solúvel reativa 

foi determinada segundo indicações de GOL TERMAN et ai. (1978) . 
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4.5. Variáveis Biológicas 

4.5.1. Análises quantitativa e qualitativa do fitoplâncton 

Para a análise qualitativa na estação seca, as amostras foram coletadas com 

rede de "nylon" de malha de 20~tm , mediante arrastos horizontais. Estas, após 

concentradas no próprio frasco coletor da rede, foram transferidas para frascos de 

polietileno e fixadas com formal a 4 %. 

Na estação chuvosa foram coletadas amostras sub-superficiais do fitoplâncton 

total e nas mesmas profundidades foram conduzidos os experimentos de produção 

primária utilizando-se garrafa de Van Dom. Subamostras de 250 a 300m! foram 

fixadas com solução de lugol modificada (VOLLENWEIDER., 1974) para a 

avaliação do fitoplâncton total. Para efeito de comparações com a estação seca 

amostras qualitativas com rede de " nylon" de malha de 20~m e fixadas com formo! a 

4%, também foram realizadas. 

Para exame das diatomáceas, foi utilizada a técnica de MÜLLER

MELCHERS & FERRANDO (1956). As algas foram identificadas através de chaves 

taxonômicas como as de BOURRELY (1966, 1968, 1970), GEITLER (1932), 

HUSBER-PEST ALOZZI ( 1968) além de outros trabalhos específicos. 

A estrutura da comunidade, na estação chuvosa, foi definida em termos de 

abundância, dominância, diversidade específica, eqüidade, riqueza específica, 

densidade e biomassa. 

4.5.2. Densidade da comunidade fitoplanctônica 

A avaliação da densidade do fitoplâncton (ind.mL-1) foi feita em microscópio 

invertido, pelo método de sedimentação (UTERMOHL, 1958). O volume 

sedimentado dependeu da concentração do fitoplâncton na amostra. O tempo de 

sedimentação foi de pelo menos três horas para cada centímetro de altura da câmara 

(MARGALEF, 1983). Foram contados indivíduos (colônias, cenóbios, filamentos, 

células) em campos aleatórios, segundo indicação de UHERLINGER (1964). Sempre 

que possível, foram enumerados 100 organismos da(s) espécie(s) mais frequente(s) 

sendo, desta forma, o erro inferior a 20%, com um coeficiente de confiança de 95% 

(LUND et ai., 1958). 
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4.5.3. Clorofila a e feopigmentos 

Para a clorofila, as amostras foram colocadas em galões de plástico, filtradas 

e analisadas em laboratório, segundo metodologia descrita por NUSH ( 1980). 

As fómlUias utilizadas foram: 

Chl.-a = (Eh66s- E3 66s). (RIR -I) . v . 103/a 

V . l 

Onde 

Chl.-a = concentração de clorofila-a em l-tg/1 

Eb665 = Extinção do extrato a 665 nm antes da acidificação 

E3

665 = Extinção do extrato a 665nm após a acidificação (ambos os valores, se 

necessário, corrigidos para turbidez por subtração da leitura a 750nm e corrigido para 

erros de curvatura) 

a = coeficiente de absorção específica (operacional) para clorofila a 

(g.L-1.cm-1
) 

V = volume de água filtrada, em I 

v = volume do solvente usado para extrair a amostra, em mL 

I = comprimento da curvatura do espectofotômetro, em em 

R = razão ácida Eb665/ E3665 para a clorofila pura. 

Quando o coeficiente de absorção específica para clorofila a em etanol a 90% 

é tomado como 82 e a razão ácida máxima é 1, 7 a equação se simplifica a: 

Ch.-a = 29,6 (E\6s- E366s) . ..:!.. 

V . l 

O conteúdo de feoftina a = 20,8. E3 665 . _y_- Chl.-a 

V . l 
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4.5.4. Produção primária do fitoplâncton 

A produção primária do fitoplâncton foi determinada na estação chuvosa, nas 

lagoas mais profundas dos subsistemas Azul (profundidade máxima I ,6m) e Buriti 

Amarelo (profundidade máxima de 0,85m), cuja profundidade permitiu a incubação 

dos fi-ascos. Para sua determinação foi utilizado o método do 14C seguindo-se as 

bases técnicas desenvolvidas por STEEMANN-NIELSEN ( 1952), descritas por 

VOLLENWEIDER (1974) e GARGAS (1975). Esse método consiste na adição de 

uma quantidade conhecida de 14C, sob a forma de NaH14C03 ao meio natural de 

cultura, e na determinação da fixação de carbono radioativo pelo fitoplâncton sob 

condições experimentais (CALIJURI, 1985). 

A sequência realizada neste procedimento foi a seguinte (CALIJURI, 1985).: 

a) As amostras de água foram coletadas com uma garrafa de "Van Dorn", de 5 litros 

em diferentes profundidades, correspondendo à superfície, meio e fundo de lagoas 

de dois subsistemas - Azul e Buriti Amarelo. 

b) Após a coleta, foi feita a inoculação das amostras, com I ml de NaH 14C03 com 

atividade equivalente a 5J1Ci. Os fi-ascos utilizados foram de vidro transparente 

tipo Jenna, de 70 ml de capacidade e com 98% de transparência. Foi utilizada a 

técnica dos frascos claros e escuros. 

c) A incubação foi realizada "in situ" com exposição das amostras durante 4 horas 

(VOLLENWEIDER, 1974), em posição horizontal e suspensas nas profundidades 

das coletas. 

d) Após o período de incubação as amostras foram retiradas, envolvidas em pano 

preto e úmido e levadas ao laboratório, onde foram filtradas. A filtração, sob 

vácuo, foi feita utilizando-se filtros Millipore H.A (0,45Jlm de porosidade e 25 

mm de diâmetro). O volume filtrado foi de 30 ml. Após a filtração, os filtros 

foram secos e guardados em um dessecador com silica-gel. 

e) Para a determinação da radioatividade do 14C, os filtros foram dissolvidos no 

líquido cintilador "Bray", na seguinte proporção de reagentes (BRA Y, 1960). 

60g naftaleno p.a 

4 g (PPO) 2,5 dipheniloxazol 
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20g (POPOP) I ,4-Bis - 2 ( 4-methyl-5-feniloxazol) benzeno 

100 ml de methanol p.a 

l OOml de etileno glicol p.a 

Dioxano I ,4 até completar I litro, em balão volumétrico. 
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Para a leitura (em CPM - "counts per minutes") no cintilador KS 6500, os 

filtros foram colocados em "vials" com I O ml do líquido cintilador "Bray". 

t) Pela curva de eficiência do aparelho, foi calculada a porcentagem de eficiência de 

cada amostra e os CPM foram corrigidos para 100%. 

Para o cálculo final de carbono assimilado foi usada a equação de GAROAS 

( 1975). 

12C assimilado= 14C assimilado (a). 12C disponível (c). 1.05 (d). l.06(e). kt. k2. k3 
14C assimilado (b) 

Onde: 

a = CPM líquido = (CPMrrasoo transparente - background) - (CPMrrasoo prcto - background) 

b = atividade específica da ampola 

c = C02 total (nmol.L-1 . 12 (P.A do carbono) = mgC inorgânico.L-1 

d = correção devido a respiração da matéria orgânica produzida durante o 

experimento. A taxa de produção é assim corrigida para representar a taxa de 

produção bruta 

e = correção devido a efeito de discriminação isotrópica do carbono 

k1 = correção para o volume da alíquota filtrada. Nesse trabalho, kt = 7/3 

k2 = correção para o fator tempo de exposição da amostra 

k3 = um fator dimensional para converter mg.L"1 em mg.m-3 

Para o cálculo da produção primária em mgc.m·2.dia·1 utilizou-se o método 

geométrico da soma das áreas dos trapézios (GARGAS, 1975). 
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4.5.5. Tratamento dos dados 

Índice de diversidade 

O índice de diversidade é usado como indicador da estrutura de comunidades, 

permitindo estabelecer diferenças relacionadas com riqueza, número de espécies e 

uniformidade da distribuição dos indivíduos dentro de cada espécie (PIELOU, 1966). 

O índice de diversidade de SHANNON-WEA VER ( 1949) é de simples 

aplicação prática e os valores obtidos, mesmo se provenientes de ambientes 

diferentes, podem ser comparados teoricamente (MARGALEF, 1983). 

Índice de diversidade específica (FRONTIER, 1986), foi calculado através do 

índice absoluto de Shannon-Weaver (H'): 

H'= -1:pi . log2 (pi) 

onde: pi = ni/ N 

pi = probabilidade de ocorrência da espécie i na população, estimada a partir da sua 

frequência relativa (ni/N) na amostra, 

ni = densidade de células da espécie i 

N = densidade total de células da amostra 

Utilizando os logaritmos na base 2, o valor do índice é expresso em "bits/ 

célula". O bit é a unidade de informação e corresponde à quantidade de informação 

necessária para exercer uma seleção entre 02 soluções de mesma probabilidade 

(V ALENTIN et ai., 1991 ). 

Para auxiliar a interpretação do índice absoluto, será calculado o índice 

relativo de uniformidade ou eqüidade (J'), que evidencia anomalias ligadas à 

ocorrência de amostras com um baixo número de espécies a partir da fórmula: 

J'= H'/ H'max 

onde: H'= índice absoluto 

H' max = índice máximo de diversidade, estimado através da fórmula: 

H'max = log2 S, sendo S = número de espécies na amostra. 

O índice de uniformidade ou eqüidade representa a razão entre o índice de 

diversidade observada e a diversidade máxima que poderia alcançar a amostra para o 
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número total N de células e o número S de espécies que ela possui. Os índices 

relativos são importantes para interpretação de amostras isoladas, sobretudo em 

amostras com baixa densidade de fitoplâncton para as quais os índices de diversidade 

absoluta apresentam valores artificiais (V ALENTIN et ai. , 1991 ). 

Espécies abundantes 

Foram consideradas espécies abundantes, aquelas que ocorreram em 

densidades superiores a densidade média de cada amostra e espécies dominantes 

aquelas que ocorreram em densidades superiores a 50% da densidade da amostra 

(LOBO & LEIGHTON, 1986). 

Riqueza específica 

A riqueza específica foi expressa pelo número de táxons presentes em cada 

amostra. 

Análise dos Componentes Principais 

A análise dos Componentes Principais é uma técnica que permite 

representar a dispersão dos objetos em relação a seus descritores de forma 

independente (LEGENDRE & LEGENDRE, 1983). Os eixos dos componentes 

principais são obtidos a partir de uma rotação dos eixos originais em torno da 

origem. Dessa forma, ocorre uma redução dos eixos multidimensionais com o 

propósito de se produzir uma ordenação da matriz multidimensional a um menor 

número de dimensões, as quais enfatizam os principais padrões de variação dos 

dados (DIGBY & KEMPTON, 1987). 

Essa análise foi feita para comparar as diferentes amostragens (objetos) a 

partir de dados das seguintes variáveis (descritores): temperatura da água e do ar, 

precipitação, transparência da água, salinidade, oxigênio dissolvido, pH, 

condutividade elétrica, nutrientes, biomassa fitoplanctônica. 

Para as análises numéricas dos dados utilizou-se o programa STATISTICA 

(PCA) e Pcord (dendograma). 
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4.6. Índice de estado trófico 

A classificação dos ambientes de estudo, segundo o estado de trofia, foi feita 

com base na proposta descrita por TOLEDO JR. et ai. ( 1983) para lagos e 

reservatórios tropicais. 

O índice é obtido para caçia variável considerada, de acordo com as seguintes 

equações: 

Onde: 

IET (S) = 1 O ( 6 - 0.64 + In S ) 
In 2 

IET (P) = I O (6- In (80,32/P ) 
In 2 

lET (P04) = 10 (6 - In (2 1.67/ P04)) 

In 2 

IET (CL) = 1 O (6 - 2.04 - 0.695 In CL ) 
In 2 

IET = Índice de Estado Trófico 

S = transparência da água obtida a partir da leitura do disco de 

Secchi (m); 

P = concentração de fósforo total na superficie da água (Jlg/L); 

P04 = Concentração de fosfato inorgânico na superficie da água 

ütg/L); 

CL= concentração de clorofila a na superficie da água (Jlg/L); 

TOLEDO JR. et ai. ( 1983), destacam que pelo fato da equação para 

profundidade de disco de Secchi nos diferentes sistemas tropicais variar, em função, 

de vários fatores como turbidez, deve-se utilizar a seguinte equação de ponderação 

que traduz um IET médio entre todas as outras equações: 

IET = IET CS) + 2[( IET (P) + IET (P04 ) + IET (CL)] 

7 



V. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Variáveis abióticas 

5.1.1. Variáveis físicas e químicas da água 

a) Temperatura e Precipitação 
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A retenção e distribuição do calor em sistemas aquáticos são afetadas pelo 

trabalho fisico realizado pela energia eólica, correntes e outros movimentos da água, 

a morfometria do lago e as perdas de água ( WETZEL, 1981 ). A energia turbulenta 

(ex: vento) mistura as camadas superficiais distribuindo o calor, a qual pode, no 

entanto, não ser suficiente para misturar toda coluna d'água, diferenciando-a em 

camadas de diferentes densidades (MARINHO, 1994). 

O regime térmico em lagos tropicais sofre influência de fatores climáticos 

sazonais e eventos imprevisíveis (LEW1S, 1987). Outros fatores como umidade 

relativa e temperatura do ar têm efeitos indiretos (HENR Y, I 995). 

Os dados de temperatura do ar e precipitação (TABELA 03) são 

determinantes, especialmente do ciclo hidrológico, que na época chuvosa alimenta os 

lençóis subterrâneos havendo a formação de lagoas estacionais e/ou determina a 

maior profimdidade naquelas que ocorrem no periodo de estiagem. 

TABELA 03. Dados médios de temperatura do ar e precipitação nos meses coletados 
referentes às estações seca e chuvosa, no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses
MA. 
V a dáveis 

Temperatura média do ar 

Precipitação do mês 

Estação seca 

1,8mm 

Fonte: Seção de Meterologia Aeronáutica (00-3) 

Estação chuvosa 

26,6°C 

114mm 

Em reservatórios e lagos pequenos e rasos, sena de se esperar pouca 

estabilidade na estratificação, com circulação noturna como observado por GANF 

( 1974) para o Lago George de profundidade de 2,5m. Entretanto, estudos realizados 

em lagos amazônicos rasos têm observado certa resiliência na estrutura térmica, ao 
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menos no período de águas altas (TUNDISI et ai., 1984~ CAMARGO & MlY AI, 

1988~ MACTNTRE & MELACK, 1988~ HUSZAR., 1994). 

b) Transparência da água 

A radiação solar subaquática é de fundamental importância para a dinâmica 

dos ecossistemas aquáticos, pois praticamente toda a energia que regula o 

metabolismo dos lagos é dela originada devido a sua utilização na fotossíntese. Além 

disso, a absorção da radiação e sua dissipação em forma de calor afetam 

profundamente a estrutura térmica e a estratificação das massas de água (WETZEL, 

1981). 

A transparência da água foi total em todas as lagoas analisadas alcançando 

um valor máximo de 1,8 m (época chuvosa). A transparência média para o sistema 

Azul foi de 0,6 m, Buriti Amarelo de 0,8 m, Alazão de 0,4 me Vassouras de 0,5 m. 

Estes valores observados nas lagoas estão associados à baixa profundidade e à alta 

mistura causada especialmente pela ação dos ventos que são agentes de força que 

interferem no estabelecimento das comunidades, especialmente da fitoplanctônica 

em tais ambientes. 

c) Oxigênio dissolvido 

O oxigênio é um gás fundamental ao metabolismo de todos os organismos 

aquáticos que apresentam respiração aeróbia. Desta forma, sua solubilidade e 

distribuição nestes ambientes são essenciais para compreender-se a distribuição, 

comportamento e crescimento da biota (WETZEL, 1981 ). 

A concentração de oxigênio dissolvido em sistemas aquáticos segue o padrão 

da estrutura térmica (MATSUMURA & TUNDISI, L 995). 

As variações sub-superficiais do oxigênio dissolvido (O.D.) nas estações 

amestradas considerando-se as quatro regiões analisadas são apresentadas na 

FIGURA 04. 
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O valor máximo registrado foi de 192,9% de saturação (Vassouras 5/ seca) e 

o mínimo de 85,07% (Alazão 11 chuva). Os percentuais de saturação do Oxigênio 

dissolvido foram altos e corroboram com os dados obtidos na região por 

ESPÍNDOLA et ai. ( 1998). 
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FIGURA 04. Percentual de saturação do oxigênio ao longo dos 04 subsistemas 
analisados (Azul-A; Alazão-AJ; Buriti Amarelo-BA e Vassouras-V) no Parque 
Nacional dos Lençóis Maranhenses-MA, nas estações seca e chuvosa. 

d) pH 

O pH nos ambientes aquáticos possui forte relação com processos fisicos e 

químicos, como por exemplo o sistema C02, assim como pela sua ação direta sobre 

diversos organismos (WETZEL, 198 1; ESTEVES, 1988a). 

As variações do pH sub-superficial de todas as estações de amostragem são 

apresentadas na FIGURA 05. As águas das lagoas dos sistemas Azul e Duriti 

Amarelo mostraram-se ácidas enquanto as dos sistemas Alazão e Vassouras tiveram 

tendência básica com valor mínimo de 3,5 (Buriti Amarelo I e 3/ estação chuvosa) e 

máximo de 8,98 (Vassouras 5/ seca). 
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FIGURA 05. Variação do pH ao longo dos 04 subsistemas ana lisados (Azul-A; 
Alazão-AI; Buriti Amarelo-BA e Vassouras-V), no Parque Nacional dos Lençóis 
Maranhenses-MA, nas estações seca e chuvosa. 

Neste estudo, não se observou distinções marcantes entre nqueza e 

diversidade em relação ao pH, apesar dos subsistemas Alazão e Vassouras 

apresentarem cet1a tendência a pH básico enquanto Azul e Buriti Amarelo tenderam 

a apresentar pH mais ácidos. Este fato pode estar relacionado à dinâmica do sistema 

e a sua oligotrofia o que está associado à concentração de nutrientes e atividade 

fotossintética . 

DlLLON & RfGLER ( 1974) discutiram que a biomassa fitoplanctônica é 

independente do pH do lago em ambientes oligotrófi cos. No presente estudo, a 

relação entre o pH e a clorofila pode ser observada através da Análise de 

Componentes Principais no final desta seção. 



31 

e) Condutividade eléh·ica da água 

A condutividade elétrica fornece informações importantes sobre os 

ecossistemas aquáticos e bacias de drenagem, especialmente quanto às concentrações 

iônicas e à magnitude dos processos de decomposição (WETZEL, 1981 ). 

A variação obtida na condutividade elétrica nas estações de coleta durante os 

períodos estudados está representada na FIGURA 06. O valor máximo verificado foi 

de 239 J..lS/cm (Alazão 3/ seca) e o mínimo de 13 J..lS/cm (Buriti Amarelo 3/ chuva). 

Quanto à esta característica também observou-se uma relação direta com a 

salinidade, destacando-se Alazão (ANEXO 8). 

PÉREZ ( 1992), destaca que nos trópicos, os valores de condutividade 

elétrica estão relacionados com a natureza geoquímica do terreno e sua concentração 

varia com as épocas do ano e o estado trófico do sistema o que associado à variação 

de salinidade existente entre os subsistemas analisados, justifica as variações obtidas 

entre eles. 

BARROS ( 1998), ao estudar a Lagoa de Jacarepiá, um corpo de água doce no 

Rio de Janeiro (de origem geológica marinha), destaca que sua origem tem influência 

sobre sua condutividade, bem como a proximidade com o mar. 

Segundo ESTEVES et ai. ( 1983), lagoas que têm ongem fluvial , 

normalmente apresentam condutividade mais baixa do que as de origem marinha; 

acredita-se que as diferenças observadas em relação à condutividade nos subsistemas 

Azul e Buriti Amarelo (influenciadas principalmente pelas chuvas e lençóis 

freáticos), com AJazão e Vassouras deve-se a maior influência marinha neste 

segundo grupo. 

De acordo com WfLLIAMS ( 1986), a condutividade elétrica e a sal in idade da 

água são caracteristicas fortemente relacionadas, o que foi também observado nos 

ambientes amestrados. 
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FIGURA 06. Variação da condutividade elétrica ütS.cm-1
) ao longo dos 04 

subsistemas analisados (Azul- A~ Alazão-AI ~ Buriti Amarelo-BA e Vassouras-V) no 
Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses-MA, nas estações seca e chuvosa. 

f) Nutrientes 

Os sistemas aquáticos de regiões tropicais apresentam, em geral, baixas 

concentrações de nutrientes dissolvidos em suas águas. Concentrações elevadas têm 

sido registradas apenas en1 lagos situados em áreas muito fét1eis ou em ecossistemas 

submetidos ao processo de eutrofização artificial (ESTEVES, l988b ). 

Os va lores médios dos nutrientes analisados na água sub-superficial das 17 

lagoas nas duas estações do ano amostradas encontram-se expressos na TABELA 04. 

TABELA 04. Concentrações médias dos nutrientes obtidos a partir de amostras sub-
superficiais das 17 lagoas localizadas nos Subsistemas Azul , Alazão, Buriti Amarelo 
e Vassouras no Parque Nacional elos Lençóis Maranhenses-MA, nas estações seca e 
chuvosa. 

NH~ + NOz- N03- Po4r PO.tr NT PT SiOz 

(Jlg/L) (~tg/L) (Jlg/L) (Jlg/L) (Jlg/L) (mg/L) (~tg/L) (mg/L) 

Azul - s 26,70 0,59 8,64 5,48 23,97 0,66 36,02 3,37 

Azul - c 27,60 1,24 36,42 3,77 6,06 0,24 16,08 0,24 

Alaz.~o - s 42,42 1.24 6.47 1.21 49.72 4.27 

Alaz.~o - c 14,52 1,49 3,80 8,59 14,52 0,54 29,95 5,80 

IlA.- s 15,06 0,40 12,46 5,88 9,12 0,63 33.24 2,63 

B.A - c 42,43 2,78 0,42 46,85 5,28 

Vassouras - s 49,93 1,70 6,85 14,24 4 1.77 1,35 58,13 5.31 

Vassouras - c 39,90 1.69 5,73 4,3 11 ,97 0,75 44. 1 7.56 

(-)dados ausenl~ 
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Pela análise da TABELA 04, as concentrações de fósforo e nitrogênio foram 

baixas nas lagoas estudadas. As características geomorfológicas da área indicam que 

a maior contribuição de nutrientes para as lagoas é de origem alóctone, transportados 

pelo vento e chuva, sendo menor a contribuição via sedimento. Conforme será 

analisado mais detalhadamente a seguir: 

Íon Amônio 

As concentrações médias de nitrogênio amoniacal ou íon amônio nos 04 

subsistemas amestrados variaram mais entre si do que em relação à estação do ano. 

Na estação seca, Vassouras destacou-se com 49,93 11g/L seguida por Alazão (42,42 

11g/L), Azul (26, 70 !lg/L) e Buriti Amarelo ( 15,06 11g/L). Na estação chuvosa, 

Vassouras apresentou também a maior média 39,90 11g!L, seguida por Azul (27,60 

11g/L) e AJazão (14,52!lg/L) (TABELA 04) (FIGURA 07). 

Analisando-se os valores absolutos de cada sub-sistema separadamente 

observa-se que em relação ao íon amônio/ nitrogênio amoníaca! cada subsistema 

variou bastante nas estações do ano, com exceção de Buriti Amarelo cujos dados 

referem-se somente à estação seca. No subsistema Azul, as concentrações de N 

amoniacal variaram na estação seca de 6,06 a 61,09 11g/L e na chuvosa de 12,79 a 

54,2 11g/L. Em Vassouras, os valores observados na seca variaram de 29,94 a 80,65 

11g/L e de 6,72 a 146,07 11g/L na chuva. Em Alazão variaram de 13,54 a 78,38 11g/L 

na seca e de 14,3 7 a 15,24 11g!L na chuva. Em Buriti Amarelo, essas concentrações 

variaram, na seca de 4,54 a 35,67 11g/L (ANEXO C). 
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FIGURA 07. Variação da concentração média do íon amônia ao longo dos 04 
subsistemas analisados (Azul-A; Alazão-Al; Buriti Amarelo-BA e Vassouras-V), no 
Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses-MA, nas estações seca e chuvosa. 

Analisando-se comparativamente as concentrações desse íon obtidas no 

presente estudo com as encontradas em outros sistemas de lagoas de dunas e/ou 

pequenas lagoas temporários (TABELA OS), verifica-se de imediato a dificuldade na 

comparação, pois os estudos citados geralmente não fornecem dados referentes a 

todos os nutrientes; mesmo assim, obteve-se no presente estudo certa semelhança 

entre as concentrações mínimas e máximas obtidas. Deve ressaltar-se que nenhum 

dos trabalhos abaixo citados deteve-se a um número tão alto de lagoas analisadas, o 

que explica as maiores variações entre as concentrações aqui apresentadas. 

Outros estudos realizados em diferentes tipos de lagos como os de RA1 & 

HILL ( 1981) para o Lago Tu pé; CAMARGO & MlY AI ( 1988) para o Lago Curuçá, 

ambos lagos de várzea amazônica, apresentaram baixas concentrações deste íon, bem 

como no Açude do Jacaré (MARINHO, 1994). Estas concentrações foram maiores 

em lagos distróficos, como obtido por NOGUEIRA ( 1990) e por GOMES ( 1990) em 

reservatório eutrófico. 



., 

35 

TABELA 05. Intervalos de variação de nutrientes (NH4 +; N02·; NoJ·; P04i·; P04f 

NT; PT e Si02) em diversos corpos d'água do mundo. 

PO.tf NT PT SiOz Ambiente Autores 

Jlg/L Jlg/L ~tg/L mg/L Jlg/L mg/L 

0.1-458,5 o - 35.7 0- 14.8 

traço o. 56 

0-10 0-26 

0-160 0-42 

Traço 0-7 

0-5 0-IJ 

0,6- 1,1 0,98-1 ,87 0,13-0,84 3,06-12.12 

0.10 -

6.6'J 

Lagos 

lempurários 

Lago l'::monu 

SERRANO & 

TOJr\ {I 995) 

CASSIE & 

FREE:O.IAN 

(1980) 

Lago Waingata C.\SSIE & 

FREE~I/u'l 

( 19XO) 

Lago Parawanui C,\SSIE & 

FREE~IAN 

Lago Taharoa 

Lago \Vaik~'fC 

Lagoas de 

( l ?l!O) 

C,\ SSIE & 

FREE:O.I AN 

( 1980) 

CASS IE & 

FREE~J ,\N 

{19!W) 

PERE IRA 

dunas { 1999) 

4.54- 0.46-3,08 2.67- 1,91-39.1 8 0,37-87.65 0.13-1,80 5,74- 0,72- 11 ,J.l Lagoas do: 

146,07 116.57 132,80 dtmas 

(-) dados ausentes 

Nitrito (NOz-) 

As concentrações médias de nitrito nos sub-sistemas foram similares. Na 

estação seca, o maior valor obtido foi em Vassouras (1,70 Jlg/L), seguido por Alazão 

(I ,24 Jlg/L), Azul (0,59 Jlg/L) e Buriti Amarelo (0,40 Jlg/L) (Tabela 04). Na estação 

chuvosa, a maior concentração média encontrada foi em Alazão (I ,49 Jlg/L), seguida 

por Azul ( 1,24 Jlg/L) e Vassouras (1,09 Jlg/L) (FIGURA 08). 

Em relação a cada subsistema os valores vanaram na estação seca da 

seguinte forma: Azul, entre 0,49 e 0,69 Jlg{L ; Vassouras, 0,84 e 3,08 Jlg/L, Alazão, 

0,95 e I, 76 Jlg/L; e, na estação chuvosa variaram entre 0,71 e I ,69 Jlg/L no sistema 

Azul; 0,67 e 1,86 Jlg/L em Vassouras; 1,07 e 1,72 Jlg/L em Alazão. Com relação ao ( 
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nitrito, por ser um composto quimicamente instável em águas contendo alta (f 
concentração de oxigênio dissolvido, seu aparecimento em geral é transitório, como 

discutido por SILVA ( 1995). 

Comparando-se as concentrações de nitrito observadas com as de lagos 

temporários em um Parque Nacional na Espanha (SERRANO & TOJA, 1995), 

observa-se que os valores são relativamente próximos (TABELA 05), indicando que, 

neste caso, não é a latitude o principal fator controlador da dinâmica de nutrientes em 

lagoas rasas, especialmente de dunas, acredita-se que variáveis como o pH, 

condutividade elétrica, nutrientes, que estão relacionados à origem geológica da 

bacia de drenagem são de fato os determinantes das semelhanças ou diferenças entre 

tais sistemas. 
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FIGURA 08. Variação na concentração média de nitrito ao longo dos 04 subsistemas 
analisados (Azul-A; Alazão-AI; Buriti Amarelo-BA e Vassouras-V), no Parque 
Nacional dos Lençóis Maranhenses-MA, nas estações seca e chuvosa. 

Nitt'nto (NOJ-) 

As concentrações médias de nitrato variaram de 6,47 Jlg/L (Alazão) a 12,46 

~tg/L em Buriti Amarelo na estação seca. Na estação chuvosa, os dados variaram de 

5,73 ~tg/L (Vassouras) a 42,43 pg/L em Buriti Amarelo (FIGURA 09) (TABELA 

04). 

No subsistema Azul as concentrações de N03- observadas variaram de 5,62 a 

li ,65 Jlg/L (seca) e 5,56 a 80,20 pg/L (chuva); em Vassouras, de 5,46 a 10,00 pg/L 

na seca e de 2,67 a 10,66 ~tg/L na chuva; Alazão variou de 4,25 a 7,93 ~tg/L (seca) 

e 2,73 a 4,86 pg/L (chuva) e Buriti Amarelo apresentou-se entre 6,60 e 22,5 1 pg/L 

(seca) e 4,76 e 11 6,57 ~tg/L (chuva)(ANEXO C). 
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FIGURA 09. Variação na concentração média de nitrato ao longo dos 04 subsistemas 
analisados (Azul-A; Alazão-AI; Buriti Amarelo-BA e Vassouras-V), no Parque 
Nacional dos Lençóis Maranhenses-MA, nas estações seca e chuvosa. 

Em um grande estudo em lagos africanos, T ALLING ( 1965), afirmam que o I 
nitrato é usualmente muito baixo em águas superficiais, e MOSS ( 1969), discutindo 

os resultados de enriquecimento de culturas, chegou à conclusão de ser este íon 

potencialmente limitante; assim como EV ANS ( 1997) observou para o Lago AJbe1t 

no Zaire. 

Devido a alta importância deste íon para a comunidade fitoplanctônica, 

observa-se na TABELA 05, que os autores têm feito o registro de sua concentração. 

Diante dos dados levantados observou-se também uma certa semelhança entre suas 

concentrações em diferentes regiões do planeta. Torna-se relevante ressaltar que 

nestas diferentes regiões, o N03- encontra-se em proporções baixas tendo sido 

obtidas as maiores variações no presente estudo; acredita-se que pelos mesmos 

motivos já expostos para o íon amônia. 

Fosfato total dissolvido (PO .. f) 

Os maiores valores médios de fosfato total dissolvido na estação seca foram 

obtidos em Vassouras (41,77 ~tg/L), seguido por Azul (23,97 ~tg/L) e Buriti Amarelo 

(9,12 ~tg/L). Na estação chuvosa, Alazão destacou-se (43,50 pg/L) seguido por 

Vassouras (11 ,97 ~tg/L), Azul (6,06 pg/L) e Buriti Amarelo (2,78 ~tg/L) (TABELA 

04). 

No subsistema Azul a variação foi de 21,80 a 26,4 ~tg/L na seca e de 1,91 a 

9,70 ~tg/L na época da chuva; em Vassouras foi de 22,23 a 70,74 ~tg/L na seca e de 

7,48 a 16,92 ~tg/L na chuva; em Buriti Amarelo obteve-se uma variação de 7,23 a 

( 
I 

) 
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10,39 ~tg/L na seca e 0,53 a 4,83 pg/L na chuva e, em Alazão dispõe-se somente dos 

dados da estação seca que variaram de l 0,61 a 87,65 ~tg/L (ANEXO C). 

Fosfato inorgânico (P0-1r) 

As concentrações médias de fosfato inorgânico, na estação seca, variaram de 

5,48 ~tg/L no subsistema Azul a 14,24 ~tg/L em Vassouras; e na estação chuvosa, eles 

ficaram entre 3,77 ~tg/L (Azul) a 8,59 ~tg/L (Alazão) (TABELA 04) (FIGURA 10). 

Analisando-se por subsistema, tem-se as seguintes variações: em Azul as 

concentrações estiveram entre 3,74 a 9,42 ~tg/L na seca e entre 0,37 a 6,22 ~tg/L na 

época de chuva; em Vassouras as concentrações variaram de 5,02 a 26,06 na seca e 

de I ,42 a 7,68 pg/L na chuva; em Alazão esses valores estiveram entre 5,25 e 11 ,52 

pg/L na chuva e em Buriti Amarelo entre 2,97 e 8,82 pg/L na seca (ANEXO C). 
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FIGURA I O. Variação das concentrações médias de fosfato total e fostato inorgânico 
ao longo dos 04 subsistemas analisados (Azul-A; Alazão-AI; Buriti Amarelo-BA e 
Vassouras -V), no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses-MA. 

Para o fosfato inorgânico, observa-se na TA BELA OS que em um estudo feito 

por PEREIRA ( 1999), em dez lagoas elo subsistema Azul no Parque Nacional elos 

Lençóis Maranhenses e no presente estudo, as concentrações entre este íon foram 

muito próximas. Em relação ao fosfato total, a comparação entre vários lagos de 

dunas na Nova Zelândia (CASSIE & FREEMAN, 1980), também mostra uma 

tendência semelhante às dezessete lagoas inventariadas nos Lençóis Maranhenses. 
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Sílica solúvel reativa 

As matares concentrações médias obtidas no período de estiagem foram 

observadas em Vassouras 5,31 J.lg/L seguida por Alazão 4,27 J.lg/L, Azul 3,37 J.lg/L e 

Buriti Amarelo 2,63 J.lg/L. Na estação chuvosa destacou-se Vassouras (7,56 J.lg/L), 

seguida por Alazão (5,80 J.lg/L), por Buriti Amarelo (5,28 J.lg/L) e por Azul (0,24 

J.!g/L) (FIGURA 11). 

Analisando-se por subsistema, observam-se as seguintes variações nas 

concentrações médias: em Azul de I ,67 a 5,29 J.lg/L na seca e de O, I O a 0,47 J.lg/L na 

chuva; em Vassouras de 4,03 a 5,9 J.lg/L na seca e de 3,97 a 11 ,34 J.lg/L na chuva; 

Alazão de 3,22 a 5,06 J.lg/L na seca e 5,39 a 6,91 J.lg/L na chuva e em Buriti Amarelo 

de 0,72 a 5,97 J.lg/L na seca e de 3,26 a 6,74 flg/L na chuva (ANEXO C). 

Comparando-se as concentrações aqui apresentadas com o estudo de 

SERRANO & TOJA ( 1995) em lagos temporários verifica-se que as concentrações 

de sílica solúvel reativa tende a variar de valores próximos ao nulo a cerca de ll 

J.lg/L. 

Os va lores de sílica obtidos foram inferiores aos observados para alguns lagos 

de várzea amazônicos (ALVES, 1983; RAI & HTLL, 1981; CAMARGO & MIY Al, 

1988) os quais variaram entre I ,7 e 93,3 J.!g/L, no entanto, assemelham-se aos 

obtidos por MARINHO ( 1994), em reservatório tropical raso no sudeste do Brasil 

(SP) que variaram entre O e 93,3 J.1g/L. 
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FIGURA 11. Variação na concentração média de si licato reativo ao longo dos 04 
subsistemas analisados (Azul-A; Alazão-AI; Buriti Amarelo-BA e Vassouras-V), nas 
estações seca e chuvosa no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses-MA. 

Nitl'ogênio Ül'gânico Total 

Células planctônicas absorvem nitrogênio sob muitas formas - nitrato, nitrito 

e íons amônio. Nitrato e nitrito precisam ser imediatamente reduzidos em amônio 

(pela ação da enzima nitrogênio redutase) assim é energeticamente melhor para a 

célula obter íon amônio preferencialmente (REYNOLDS, 1997). 

Os valores médios de nitrogênio orgânico total estão expressos na TABELA 

04. Os maiores valores na estação seca foram observados em Vassouras (1,35 mg/L) 

seguidos por Alazão (1 ,2 1 mg/L); Buriti Amarelo (0,63 rng/L) e Azul (0,66 mg/L). 

Na estação chuvosa, essas concentrações variaram de 0,24 mg/L no sistema Azul a 

0,75 mg/L em Vassouras (FIGURA 12). 

Analisando-se por subsistema, observa-se na FIGURA 11 que os valores 

obtidos no sistema Azul estiveram entre O, 13 e 1 ,86 mg/L na estação seca, e de O, 14 

a 0,37 mg/L na época chuvosa. Em Vassouras a variação foi de 0,96 a 1,80 mg/L 

(seca) e 0,46 a 1,20 mg/L (chuva). O sistema Alazão variou entre 0,43 a 1,78 mg/L 

(seca) e 0,43 a 0,69 mg/L (chuva). Em Buriti Amarelo, a variação foi de 0,33 a 

1,03mg/L (seca) e 0,26 a 0,61 mg/L (chuva) (ANEXO C). 
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FIGURA 12. Variação nas concentrações de Nitrogênio e Fósforo totais ao longo dos 
04 subsistemas analisados (Azul-A~ Alazão-AI~ Buriti Amarelo-BA e Vassouras-V), 
no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses-MA, nas estações seca e chuvosa. 

Fósforo Total 

O fósforo é um dos elementos cuja deficiência em ambientes pelágicos é ( 

considerada como uma das mais prováveis causas de interferência no crescimento do ~ 
titoplâncton (REYNOLDS, 1997). 

As maiores concentrações de fósforo total obtidas na estação seca foram de 

105,92 pg/L em Vassouras, 36,02 pg!L no sistema Azul , e 33,24 ~tg/L em Buriti 

Amarelo. Na estação chuvosa obteve-se 46,85 ~tg/L em Buriti Amarelo ~ 44,10 pg!L 

Vassouras~ 29,95 pg!L Alazão e 16,08 pg!L no sistema Azul (TABELA 04). 

A análise por sistema mostra a variação de 29,90 a 53,40 pg/L em Azul 

(estação seca) e 10,43 a 18,58 ~tg/L (chuvosa). Em Vassouras obteve-se 47,65 a 89 

pg/L na época seca e 14,46 a 132,80 ~tg/L na chuvosa. Alazão apresentou dados 

entre 42,60 a 60,70 ~tg/L na seca, e 29,43 a 30,43 ~tg/L na chuva (FIGURA 12). Em 

Buriti Amarelo na estação seca, o fósforo total variou entre 16,99 e 76,50 ~tg/L 

(ANEXO C). 

Quanto às concentrações de nitrogênio e fósforo totais, comparando-se este 

estudo com o de PEREIRA (1999) realizado em lO_ lagoas do subsistema Azul ~ 

observa-se certa semelhança entre os resultados obtidos, particularmente quanto às 

concentrações mínimas de nitrogênio; em relação ao fósforo as concentrações foram 

próximas, porém variaram mais entre os 04 subsistemas, objeto do presente trabalho. 
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Esta variação pode estar relacionada às interferências antrópicas nas regiões 

amostradas, muito embora não se possa afirmar com precisão, visto que o tipo de 

metodologia aplicada não caracteriza com particularidades os diferentes usos do solo. 

Apesar das concentrações dos nutrientes dissolvidos registradas para as 

lagoas de dunas aqui estudadas indiquem ambientes oligotróficos. ao compar:1r-se as 

concentrações médias de nitrogenio e fósforo totais por subsistema com os estudos 

de MARINHO (1994) em reservatório tropical raso. oligotrótlco e os de SILVA 

( 1995) em reservatório eutrófico: observa-se que os valores são similares (TABELA 

06). 

TABELA 06. Comparação entre as concentrações mínimas, médias e máximas das 
formas totais de fósforo (P total -~tg/L) e nitrogenio (N total - mg/L) registradas no 
Açude do Jacaré-SP, no Lago Monte Alegre-SP e em 17 lagoas de dunas no Parque 
Nacional dos Lençóis Maranhenses-MA 

Mín. 

Açúde do Jacaré 11.70 
L. Monte Alegre 5.10 

Este estudo* Azul 10.43 
B.A lú.IJIJ 
Al.21J.-t3 

Vass. l-l.-Hí 

P total 
Ülg/L) 

Méd. 

32.00 
~6 .1)0 

A/.ul 22.5-l 
B.A 31J.IJ5 
AI. 3!J.X5 

Vass. 75.00 
Modificado de MARINHO (I 99-l) 

M{lx . 

66.70 
I 60.20 

A1.1Il 53.-tO 
B.A 76.51 
AI. 60.7 

Vass. 132.XO 

Mín. 

<UI 
0.05 

Azul O.IJ 
B.A 0.26 
AI. 0.43 

Vass. 0.46 

N total 
(mg/ L) 

Méd. 
()_(,() 

0.59 
Azul1U7 
B.A 2.05 
AI. 2.75 

Vass. 1. 1.1 

Múx. 

0.92 
I.X5 

At.u l l.X(> 
B.A 1.00 
AI. 1.7X 

Vass. I.XO 

ESTEVES ( 1979) demonstrou no Lago Schoh (Alemanha) que de todo o 

fósforo do sistema, excluindo o sedimento, 57% estavam estocados nas macrófitas 

aquáticas, 42% no fitoplàncton e I% na água. Em relação ao nitrogênio, 59% estava 

na biomassa de macrófitas, 3 I% no fítoplâncton e 2% na água. Os resultados aqui 

apresentados podem indicar que as algas ou outro compartimento elo sistema 

acumulem nutrientes, visto que as concentrações elas formas de N e P na água 

estiveram baixas e as formas totais elevadas. Esta constatação também foi feita por 

MARrNIIO (1994), mas no reservatório tropical raso estudado por este autor. 

destaca-se o acúmulo destas formas totais nas macrófitas aquáticas, no entanto, vale 

ressaltar que as macrófitas estiveram praticamente ausentes nas lagoas ele dunas 

analisadas no presente estudo. 
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5.1.2. Variáveis bióticas 

5.1.2.1. Composição da comunidade fitoplanctônica 

Foram encontrados 68 táxons incluídos em 08 classes (TABELA 07) 

(FIGURAS 13, 14, 15 e 16), sendo Zygnemaphyceae a classe que apresentou maior 

número de táxons (FIGURA 17). 

TABELA 07. Lista de Espécies identificadas em 17 lagoas do Parque 
Nacional dos Lençóis Maranhenses-MA. 

Espécies 
BAC~LARIOPHYCEAE 

Amphorasp 
Cymbel/a sp 
Ewwlia sp 
Fragilaria sp 
Gompho11ema sp 
Maslog/oia braunii Grunow 
Navicula cf pusil/a 
Synedra sp 

CYANOPHYCEAE 

Anabaena sp 
Aphanolhece sp 
Chroococcus sp 
Merismopedia sp 1 
Merismopedia sp2 
Microcyslis ::,p 

CHLOROPHYCEAE 

Chlamydomonas pseudoelegans Fritsch & Jolm 
Chloromonas /ateovalis (Brabez) Gerloff & Ettl 
Dimmphococcus /unatus A Braun 
Dicliosphaerium Nag. sp 
Eutelramoms foi/i (Hindák) Komárek 
Kirchneriel/a dianae (Bohinl) Comas 
Oocystis A. BR. sp 
Pedias/rum duplex Meyen 
Pedias/rum letras (Ehrenberg.) Ralfs 
Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chod. f acuminatus 
Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson var quadricauda 



Sci!Jll!clesmus peJ:forntus Lemm. 
Tetml/antos Teil. ·'P 

ZYGNEMAPIIYCEAE 

13amhusina brehissonii Kützing ex Kützing var hrehis.mni Kützing 1845 
Hamlmsina lonKicol/is (Nordst.) Gronblacl. in Scott. Gronblad & Croasclale 1965 
( '/osterium cf. Kracille Brébisson ex Ralfs 
C 'osmarium sp I 
Cosmarium cf. laKoense Nordst . 
( 'osmariumlmmmeri Reinsch var. hammeri 
C 'osmarium pyramiclatum Brébisson var.;~l 'IW!Iiclatum 

/Jesmiclium hai/eyi (Ralfs) Nordsted var. hailey i f. haileyi 
l~·uastmm sp I 
F.uastmm anmtum Uwenherg ex Ra(f,· var. didelt[{orme Ducel/ier.f didelttf"orme 
J~·uastmm aflenuatum Wolle v ar bras i I iense 
Euastrum gemmntum (Bréb.) exs Ralfs var gemmatum 
Euastrum verruc:osum Ehr. 
Gonatozygon pilosum Wol/e 
Hmlvtheca dissilens (J.E. Smith) Brébisson var. Jissiliens 
J\1/icrasterins arcuata Bailey vnr. arcuata 
A4icrasterias arcuata Bailey mr. rohusta 
J\4icraterias.furcata C. AKardh ex Ra(f,· Par. furcata 
A4icrasterias /aticeps Nord\·t var. ac:uminata 
Al/ouKevtia sp I 
A4ougeotia sp2 
lv!OitReotia sp3 
Pleurotaenium cf. minllfum var. altemuatum Krieger 
Pleurotaeni11111 .\p2 
.)j Ji ro gym sp 
SjJOndylosi um monid({orme Lu ndell 
,)'pom(},lusium pamlur(furme (Heimerl) Teiling var. pmulur({orme .f limneticwu 
West & West 
.)'pom(}J/osiwu rectangulare (Wolle) West et West 
Staumstmm a/temans Bréb. 
Staumslrl/111 rotula Nord~·tedt 

Staumstn1111 tel({emm Ra((\· var. groenh/adii (Gronblad) Forster 
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Staurodesmus validus (West & West) Thomason var. subvalidus (Gronblad) Teiling 
Triplocems c.f t,Tmci/e mr. bidentatum Nordstedt 
Tei/ingia granula/a (Roy & Bissett) Bourrelly 
Arthrodesmus longi.\pinus var depressus Scott et Gronblad 
ZyKnema sp 

CHRYSOPHYCEAE 
DinohJ) ·on cf. sertularia Ehrenberg 

DINOPHYCEAE 
Peridinium Kalunense Nygaard 
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Peridinium umbonatum Stein 

EUGI ,ENOPHYCEAE 
Phacus /ongicauda (Ehrenberg) Dujardin 

OOEDEGONIOPHYCEAE 
Oedogonium tapeinosporum Wittrock var. tapeinojporum f tapeinosporum 
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1 

Figura 13. 
Prancha I-

2 

1. Scenedesmus perjoratus Lemm. 
2. Cosmarium lagoense Nordst 

5 

3. Kirchneriel/a c f dianae (Bohinl) Comas 

3 

6 

4. Staurodesmus validus (West & West) Thomason var. subvalidus (Grõnblad) 
Teiling 
5. Peridinium gatunense Nygaard 
6. Peridinium umbonatum Stein 
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Figura 14. 
Prancha 11 

I 

2 

I 

6 

1. Eutetramorusfotti (Hindák) Komárek 
2. Ch/oromonas /ateovalis (Brabez) Gerloff & Ettl 
3. Chlamydomonas pseudoe/egans Fritsch & John 
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4. Euastrum ansatum Ehrenberg ex Ralfs var. dideltiforme Ducel/ierf dide/tiforme 
5. Kirclmeriella dianae (Bohinl) Comas 
6. Gonatozygon pi/osum Wolle 
7. Euastrum gemmatum (Bréb.) exs Ralfs var gemmatum 
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Figura 15. 
Prancha III 

I. Micrasterias m·cuata Bailey var. robusta 
2. Micraslerias arcuata Bailey var. arcuata 
3. Micrasterias laticeps Nordst var. acuminata 
4. Micralerias furcata C.Agardh ex Ralfs var. furcata 
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Figura 16. 
Prancha IV 

.. _, 

I 
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2 I 

1. Spondylosium panduriforme (Heimerl) Teiling var. panduriforme f limnelicum 
West & West 

2. Staurastmm alternans Bréb. 
3. Staurastrum rotula Nordstedt 
4. Staurastmm teliferum Ralfs var. groenbladii (Gronblad) Forster 
5. Trip/oceras cf gracile var. bidentatum Nordstedt 
6. Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin 

3 

6 
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FIGURA 17. Percentual das classes de algas registradas para a composição florística 
observada em duas épocas do ano no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses
MA. 

Analisando-se por estação do ano, observa-se que na estação seca, a classe 

Zygnemaphyceae destacou-se com 44%, seguida por Chlorophyceae (29,3%) e 

Cyanophyceae ( 12,20% ), dentre outras (FIGURA 18). 

29,30% 
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[] Chrorophyceae 
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[] Baccilariophyceae 

D Oodegoniophyceae 

FIGURA 18. Percentual das classes de algas registradas para a composição florística, 
observada na estação seca, no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses-MA. 

Quanto à estação chuvosa, a tendência foi repetida, destacando-se 

Zygnemaphyceae (47,40%), Chlorophyceae (25,40%) e Cyanophyceae (10,20%), 

seguida pelas demais classes (FIGURA 19). 
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FIGURA 19. Percentual das classes de algas registradas para a composição florística, 
observada na estação chuvosa, no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses-MA. 

Em todas as estações do ano analisadas, a classe Zygnemaphyceae destacou

se em número de espécies (riqueza). Este acontecimento associado à literatura 

existente pode estar relacionado ao fato das desmídias serem algas encontradas 

geralmente em águas ácidas, diluídas (MARGALEF, 1983; MOSS, 1988) e ainda ao 

fato de serem mais comuns no metafiton e apresentarem adaptações à vida 

planctônica pelo alongamento celular e/ou dos processos, além da produção de 

mucilagem (MARGALEF, I 983). 

Dos 68 táxons registrados, 46 foram identificados em nível específico ou 

infraespecífico com suas medidas expressas a seguir: 

BACILLARTOPHYCEAE 

Maslogloia braunii Gnmow 

Comprimento 29,5 - 32 pm 

Largura 9,4 - 1 2 ~tm 

Navicula cf pusilla 

Comprimento 40,85 - 44~tm 

Largura 15,75-18pm 



ZYGNEMAPHYCEAE 

Bambusina brebissonii Kützing ex Kützing var brebissoni Kützing 

Comprimento das células 27,4-40 11m 

Largura máxima I O - 22 11m 

Istmo 9 - 16 ~un. 

Bambusina /ongicol/is (Nordst.) Grõnblad, in Scott, Grõnblad & Croasdale 

Comprimento 70- 72 ~tm 

Largura máxima 18 - 20 11m 

Istmo lO- 18 ~tm. 

Closterium gracille Brébisson ex Ralfs 

Compri menta 79 - 1 00 11m 

Largura 4 - 5 11m 

Ápices 2,7 - 3,0 ~tm 

Cosmarium /agoense Nordst 

Comprimento 32,2 - 34jlm 

Largura 32 -33j1m 

Cosmarium hammeri Reinsch var. hammeri 

Comprimento 41 - 45j1m 

Largura total 21 - 23jlm 

Istmo I O - 1111m 

Cosmarium pyramidatum Brébisson var. pyramidatum 

Comprimento médio 53,7 - 55j1m 

Largura 25,2 - 27j1m 
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Desmidium bai/eyi (Ralfs) Nordsted var. baileyi f bai/eyi 

Comprimento do ápice 18,8 - 22~m 

Comprimento da célula 20 - 26 ~m 

Largura 17,9 - 26 ~m 

Istmo 14-23 ~m 

Euastmm ansa/11111 Ehrenberg ex· Ralfs var. didt!ltiforme Ducellier f didelt{forme 

Comprimento 85,03- 88 ~tm 

Comprimento da semicélula 46,54 - 48 ~m 

Largura istmo 19,51 - 21 ~m 

Largura da célula 20,5 - 35,8 ~m 

Euaslmm altenua111m Wolle var brasiliense 

Comprimento 47,6- 49~m 

Istmo 12,6-lS~m 

Euaslmm gemma/11111 (Bréb.) exs Ralfs var gemma/11111 

Comprimento 24,5-29~m 

Largura l4-l9~m 

Euaslrum vermcos11m Ehr. 

Comprimento 43,4-45 ~m 

Largura 15 ,4-18~m 

Gonatozygon pilosum Wolle 

Comprimento ca. 214-218 ~m 

Largura l l ,2- 14 ~m 

Hyalotheca dissi/ens (J.E. Smith) Brébisson var. dissi/iens 

Comprimento da célula 14-20 ~m 

Largura 25-29 ~m 
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Istmo 22-28 ,.un. 

Micrasterias arcuata Bailey var. arcuata 

Comprimento 57-64,6 Jllll 

Istmo l0,4 - 11,41lm 

Largura 62 - 81 Jlm 

Micrasterias arcuata Bailey var. robusta Borge 

Comprimento da célula 29-63 11m 

Largura do lobo polar 16-3 I Jlm 

Istmo 4-16,3 Jlm 

Micraterias Jurcata C.Agardh ex Ralfs· var. furcata 

Comprimento 128,7 11m 

Istmo 18,4 11m 

Largura central 119,93 Jlm 

Jvficrasterias laticeps Nordst var. acuminata 

Comprimento da semicélula 37,6 11m 

Comprimento total 72 Jlln 

Istmo 14,3 11m 

Largura lobo polar 61 ,4 Jlm 

Largura máxima do lobo polar 81 ,1 Jlm 

Pleurotaenium cf minutum var. a/tenmatum Krieger 

Comprimento total 31 ,3 11m 

Comprimento Semicélula 15,3 11m 

Largura célula 2,7 11m 

Istmo 2,45 Jlm 
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Spondylosium monídiforme Lundell 

Comprimento 29-40 1.un 

Largura 21-27 J.tm 

Istmo 7-11 J.tm. 

Spondylosium pandur(forme (Heimerl) Teiling var. panduriforme f limneticum 

West & West 

Comprimento das semicélulas 22, I J.tm 

Istmo 14, lpm 

Largura da célula- máxima 15 J.tm 

Mínima 11,8 J.tm 

Spondylosium rectangulare (Wolle) West et West 

Comprimento 14-22 ~-tm 

Largura 32-58 J.tm 

Istmo l 0-16 J.tm. 

Staurastmm altemans Bréb. 

Células 23 - 28 x 22 - 31 J.tm 

Istmo lO pm 

Staurastrum rotula Nordstedt 

Comprimento com projeções 41 J.tm 

Comprimento sem projeções 34 J.tm 

Largura da célula 17,9 J.tm 

Istmo 14,3 J.tm 

Comprimento da projeção 17,9 J.tm 

Staurastrum tel{ferum Ralfs var. groenbladii (Gronblad) Forster 

Largura célula com projeção 30, l - 34 J.tm 

Largura célula sem projeção 19,3 - 21 pm 
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Comprimento sem projeção 33, 1- 36 11m 

Comprimento com projeção 43,7 - 48 11m 

Largura istmo l 0,2 - 12 j.lm 
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Staurodesmus validus (West & West) Thomason 1'01'. submlidus (Grõnblad) Teiling 

Comprimento semicélula com projeção 3 I ,32 ~tm 

Comprimento sem projeção 15) I 11111 

Comprimento da célula com projeção 60,86 ~tm 

Comprimento da célula sem projeção 29,89 11m 

Triploceras graci/e var. bidentatum Nordstedt 

Comprimento 325,5 11m 

Largura com espinhos 22,4 11m 

Largura sem espinhos 44,8 11m 

Tei/ingia granula/a (Roy & Bissett) Bourrelly 

Comprimento médio 8,7 11m 

Largura 6,84j.lm 

Largura central 3,24 11m 

CHLOROPHYCEAE 

Arthrodesmus /ongi::,pinus var depressus Scott et Gronblad 

Comprimento da semicélula li ,3 11m 

Comp. total da célula sem espinhos 2,6 11m 

Istmo 6,3 11m 

Largura com projeção 61j.lm 

Largura sem projeção 15 11m 

Chlamydomonas pseudoe/egans Fritsch & John 

Comprimento 16, I - 18j.lm 

Largura 9,5- 13j.lm 



.. 

Chloromonas /ateova/is (Brabez) GerlofT & Ettl 

Comprimento 19,7 Jlm 

Largura 15,7 Jlm 

Coe/astrum sphaericum Nag. 

Dimensões celulares 4,3-7,8 Jlm 

Dimmphococcus lunatus A Braun 

Comprimento 11 - 14 Jlm 

Largura 4 - 8 Jlm 

Eutetramorus foi! i (Hindák) Komárek 

Diâmetro 4 - 14 Jlm 

Kirclmeriel/a dianae (Bohinl) Comas 

Comprimento 9,3- 14 Jlm 

Largura 3,3 - 5 Jlm 

Pediastrum duplex Meyen 

Células 6 - 19 Jlin de diâmetro 

Pediastrumtetras (Ehrenberg.) Ralfs 

Dimensões das células 8,6- 9,0 x 8,9 - 9,4 Jlm 

Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chod. f acuminatus 

Comprimento médio 2,8Jlm 

Largura 15,4 Jlm 

Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson var quadricauda 

Células 7 - 24 Jlm de largura 

Espinhos 11 - 2 1 Jlm de largura 
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Scenedesmus petforatus Lemm. 

Dimensões das células 15 - 21 x),2- 6,5 Jlm 

CHRYSOPHYCEAE 

Dinobtyon sertularia Ehrenberg 

Comprimento da lórica 17,9 ~tm 

Largura da lórica 7,2 Jlm 

Comprimento do cloroplasto 3,6 Jlm 

Largura do cloroplasto 3,4 ~m1 

DINOPHYCEAE 

Peridinium gatunense Nygaard 

Comprimento 42,6Jlm - máxima 37,4 Jlm, mínimo 17,9 11m 

Largura central 4lJlm 

Peridinium umbonatum Stein 

Dimensões 14,7 - 39 Jlm x li - 29 Jlm 

EUGLENOPHYCEAE 

Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin 

Comprimento 149-154 Jlm 

Extremo caudal 78-84 Jlm 

OOEDEGONIOPHYCEAE 

Oedogonium lapeinosporum Wittrock var. tapeinospomm f tapeinospomm 

Célula vegetativa comprimento 47 11m 

Largura 4 Jlm 

Oogonium comprimento 41 Jlm 

Largura 19 Jlm 
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Comprimento do oósporo 17,2 11m 

Largurél 14,3 11m 
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Das espécies identificadas, 38 são citações novas para o Estado (TABELA 

08). 

TABELA 08. Lista das espécies· que são citadas como primeira ocorrência para o 
Estado do Maranhão. 

Espécies 

BACILLARIOPHYCEAE 

Mastogloia braunii Grunow 

CHLOROPHYCEAE 

Chlamydomonas pseudoe/egans Fritsch & John 
Chloromonas lateova/is (Brabez) Gerloff & Ettl 
Coelastrum sphaericum Nag. 
Dim01phococcus cf lunatus A Braun 
Dictiosphaerium Nag. sp 
Kirchneriella cf dianae (Bohinl) Comas 
Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chod. f acuminatus 
Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson var quadricauda 
Scenedesmus pe1joratus Lemm. 

ZYGNEMAPHYCEAE 

Bambusina longicol/is (Nordst.) Grónblad, in Scott, Grónblad & Croasdale 1965 
Closterium gracille Brébisson ex Ralfs 
Cosmarium lagoense Nordst 
Cosmarium hammeri Reinsch var. hammeri 
Cosmarium pyramidatum Brébisson var. pyramidatum 
Desmidium baileyi (Ralfs) Nordsted var. bai/eyi f baileyi 
Euastrum a/1Satum Ehrenberg ex Ralfs var. dideltiforme Ducellierf dideltiforme 
Euastrum attenuatum Wolle var brasiliense 
Euastrum gemmatum (Bréb.) exs Ralfs var gemmatum 
Euastrum verrucosum Ehr. 
Gonatozygon pilosum Wolle 
Hyalotheca dissilens (J.E. Smith) Brébisson var. dissiliens 
Pleurotaeniumminutum var. a/temuatum Krieger 
Spondy/osium monidiforme Lundell 
Spondylosium panduriforme (Heimerl) Teiling var. panduriforme f limneticum 
West & West 



Spondy/osium rectangulare (Wolle) West et West 
Staurastrum a/temam; Bréb. 
Staumstmm rotula Nordstedt 
Staurastrum te/ifemm Ralfs var. groenbladii (Grünblad) Forster 
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Staurodesmus validus (West & West) Thomason mr. subvalidus (Grónblad) Teiling 
Triploceras graci/e var. bidellfatum Nordstedt 
Teilingia granula/a (Roy & Bissett) Bourrelly 
Arthrodesmus longi~pinus var depressus Scott et Gronblad 

CHRYSOPHYCEAE 

Dinob1yon cf sertularia Ehrenberg 

DINOPHYCEAE 

Peridinium gatunense Nygaard 
Peridinium umbonatum Stein 

EUGLENOPHYCEAE 

Phacus /ongicauda (Ehrenberg) Dujardin 

OOEDEGONIOPHYCEAE 

Oedogonium tapeinospomm Wittrock var. tapeinosporum f lapeino~porum 

Segundo REYNOLDS ( 1988), o fitoplâncton pode ser dividido em três 

grupos de organismos, com estratégias distintas e não necessariamente auto

excludentes: 

:>- C - estrategistas (competidores): de tamanho pequeno, alta relação área/ volume e 

atividade metabólica, suscetíveis ao "grazing"; com discuti CALIJURI ( 1999), são 

espécies adaptadas e com habilidade para dominar o ambiente excluindo outras, 

assim que encontrarem as condições ideais; exploram ambientes saturados de luz e 

nutrientes. 

-, R- estrategistas (ruderal): de tamanho intermediário a grande, forma que mantém 

alta atividade metabólica e relação área/ volume, além de elevadas taxas de 

crescimento; destacam-se em ambientes com grande mistura vertical, transporte 

turbulento e gradientes de luz. 
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-;, S - estrategistas ("stress" tolerantes): de tamanho grande, baixa relação área/ 

volume, atividade metabólica e taxa de crescimento; suportam o estresse ou 

sobrevivem em ambientes extremos quanto aos nutrientes essenciais, utilizando-se de 

reservas. 

As cloroficeas com Chlorel/a spp, Chlamydomvnas spp e Chloromonas spp 

são unicelulares (alta relação área/ volume), apresentam crescimento rápido e altas 

taxas metabólicas, requerem altos níveis de radiação solar e altas concentrações de N 

e P, são sensíveis ao pastoreio devidoao tamanho e ocorrem durante períodos de 

turbulência. Consideradas como C-estrategistas de acordo com REYNOLDS ( 1988). 

Normalmente, Ch/amydomonas spp é uma espécie característica de lagos com 

disponibilidade de nutrientes e durante períodos de estratificação térmica 

(CALIJURI, 1999). 

Cosmarium spp, geralemnete são S-estrategistas por apresentarem baixa taxa 

de crescimento, podendo sobreviver em períodos desfavoráveis pela formação de 

cistos. 

As cianobactérias, em geral S-estrategistas, que sobrevivem em ambientes 

extremos, destacaram-se em relação à densidade em muitas das lagoas de dunas 

estudadas. 

5.1.2.2. Clorofila a 

As concentrações de clorofila a na zona eufótica variaram de O a 9,45 ~g/L 

(FIGURA 20) nos pontos de amostragem e nos períodos de estudo. É interessante 

observar que os valores obtidos são baixos, não sendo destacada variação decorrente 

nas duas estações do ano. 
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Clseca 

1:1 chuvosa 

FIGURA 20. Variação média da clorofila a ao longo dos 04 subsistemas analisados 
(Azul-A; AJazão-Al; Buriti Amarelo-BA e Vassouras-V) no Parque Nacional dos 
Lençóis Maranhenses-MA, nas estações seca e chuvosa 

As baixas concentrações de clorofila a con·oboram a hipótese de que a 

comunidade fitoplanctônica é, principalmente, limitada pelas concentrações de 

nutrientes, além de se tratar de lagoas temporárias com alta circulação por mistura. 

Processos de ressuspensão provocados pelo vento causam um impot1ante 

intercâmbio de recursos na intetface entre sedimento e água, fazendo com que em 

determinados períodos, estes dois compartimentos funcionem como um sistema 

único em ambientes rasos. Nestas ocasiões, as microalgas bentônicas fazem parte elo 

plâncton, como observaram BERGESCH et ai. (1995) ao estudarem a interação 

entre sedimento e coluna d'água na Lagoa dos Patos. Entretanto, há escassez de 

trabalhos que analisam estes dois compartimentos simultaneamente, dificultando 

assim, o fornecimento de informações comparativas sobre a contribuição detalhada 

de cada um. 

As relações entre as variáveis fisicas, químicas e a biomassa fitoplanctônica 

nas lagoas de dunas analisadas no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses podem 

ser evidenciadas pela Análise de Componentes Principais (FIGURA 21). A análise 

ressalta as principais funções ele força que determinaram as características ecológicas 

dos sistemas analisados. 

Os dois primeiros eixos explicaram 68% da variação total dos dados. No 1° 

componente ( 44, 16%) foram associadas, principalmente, variáveis como 

condutividade elérica da água e pH (TABELA 09). A temperatura e as 
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concentrações de nitrato e silica associaram-se negativamente com as demais 

variavéis. 
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FIGURA 21. Análise de Componentes Principais referente a 13 variáveis analisadas 
em 17 lagoas de dunas, estações seca e chuvosa, no Parque Nacional dos Lençóis 
Maranhenses-MA. 

TABELA 09. Contribuição dos dois primeiros eixos na ACP referentes a 13 
variáveis analisadas em duas épocas do ano em 17 lagoas de dunas no Parque 
Nacional dos Lençóis Maranhenses-MA. 

Variáveis Eixo Eixo 
I 2 

T"C -0,2257 0,7029 
pH 0,8952 0,1434 

Cond. 0,9275 -0,0131 
OD 0,6688 0,5809 

NH/ 0,7584 -0,0135 
N02- 0,7458 -0,1782 
N03. -0,7494 -0,2124 
P04;- 0,4474 0,3145 
P04,- 0,891 3 0,0912 
NT 0,1321 0,8969 
PT 0,0976 0,9087 

Si02 -0,1133 0,7617 
Clor. 0,5491 0,6570 
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O dendograma, apresentado na FIGURA 22, relaciona as variáveis ambientais 

(TABELA 09) nas duas épocas do ano e revela que em ambas as estações (seca e 

chuvosa), houve maior tendência de agrupamento entre os subsistemas Azul e Buriti 

Amarelo, separando-se de Alazão e Vasouras (FIGURA 22) . 
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FIGURA 22. Dendograma relacionando valores médios de 13 variáveis ambientais 
em duas estações do ano (seca e chuvosa) em quatro subsistemas do Parque Nacional 
dos Lençóis Maranhenses-MA. 

5.1.2.3. Variações na densidade do fitoplâncton total em curto período de tempo 

(est~ção chuvosa) 

Os va lores observados para a densidade sub-superficiais de fito total na 

estação chuvosa variaram de 23 1 ind. mL"1 a 740 ind. mL-1 (FIGURA 23). 

A densidade fitoplanctônica em todas as estações de coleta foi extremamente 

baixa. As médias por subsistema foram Azul (540 ind. mL"1 
), Buriti Amarelo ( 469 

ind. mL"1
), Alazão (356 ind. tnL-1

) e Vassouras (386 ind. mL"1) . 
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FIGURA 23 . Variação do fitoplâncton total (n° ind./mL) sub-superficial ao longo dos 
04 subsistemas analisados (Azul; Alazão-A!; Buriti Amarelo-BA e Vassouras-V) nas 
estações seca e chuvosa no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses-MA. 

O subsistema Azul apresentou a ma1or densidade o que pode estar 

relacionado a contribuição do fitobentos, visto que neste subsistemas observou-se no 

fundo das lagoas, bancos de Mougeotia spp nas duas estações amestradas. 

5.1.2.4. Vadações na densidade das classes taxonômicas 

Analisando-se as densidades das classes de algas por subsistema observa-se 

nas lagoas do sistema Azul que Chlorophyceae e Cyanophyceae destacaram-se 

seguidas por Zygnemaphyceae (FIGURA 24). 
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FIGURA 24. Variação da contribuição em densidade das diferentes classes de algas 
registradas na sub-superfície no subsistema Azul no Parque Nacional dos Lençóis 
Maranhenses-MA, na estação chuvosa. 
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Em Alazão, a classe Cyanophyceae destacou-se em todas as lagoas (FIGURA 
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FIGURA 25. Variação da contribuição em densidade das diferentes classes de algas 
registradas na sub-superfície no subsistema Alazão (AI.), no Parque Nacional dos 
Lençóis Maranhenses-MA, na estação chuvosa. 

No subsistema Buriti Amarelo, a classe que mais contribuiu para a densidade 

fitoplanctônica foi Cyanophyceae (FIGURA 26) destacando-se Aphanotece sp. 
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FIGURA 26. Variação da contribuição em densidade das diferentes classes de algas 
registradas na sub-superfície no subsistema Buriti Amarelo (B.A.) no Parque 
Nacional dos Lençóis Maranhenses-MA, na estação chuvosa. 



Em Vassouras destacaram-se as classes Cyanophyceae e Chlorophyceae. 

(FIGURA 27) 
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FIGURA 27. Variação da contribuição em densidade das diferentes classes de algas 
registradas na sub-superficie no subsistema Vassouras (V) no Parque Nacional dos 
Lençóis Maranhenses-MA, na estação chuvosa. 

A alta representatividade da classe Cyanophyceae observada em todos os 

subsistemas, pode estar relacionada à habilidade destes organismos em absorver altas 

quantidades de nitrogênio do ar, visto que este nutriente tende a ser um dos principais 

fatores limitantes desta comunidade em condições de oligotrofía (MARKS & 

LOWE, 1989). LEWIS (I 979) estudando um lago tropical, nas Filipinas, observou 

que as diatomáceas e criptoficeas se desenvolviam melhor em baixa intensidade 

luminosa e alta disponibilidade de nutrientes, enquanto que os dinoflagelados, 

cloroficeas e cianofíceas contribuíam com maiores densidades sob condições de alta 

luminosidade e baixas concentrações de nutrientes, ressaltando inclusive, a 

importância da análise da distribuição vertical. 

A classe Zygnemaphyceae, por sua vez, está fortemente associada a água com 

pH baixo, destacando-se as desmídias que têm sido mais representativas em 

ambientes ácidos e oligotrófícos (MARGALEF, 1983; RUTS, 1983). 



5.1.2.5. Diversidade e Riqueza da Comunidade Fitoplanctônica na estação 

chuvosa 
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A riqueza de espécies estimada variou de 8 (Azul 2 - chuva) a 24 (Azul 5 -

chuva) espécies. A riqueza foi maior em média no subsistema Azul (16 espécies) 

seguido por Buriti Amarelo (13), Vassouras (12) e Alazão (11) (TABELA 10). 

Apesar da variação observada ser pequena, percebe-se que houve maior semelhança 

entre os subsistemas Azul e Buriti Amarelo e Alazão e Vassouras, conforme se 

discutiu para as variáveis ambientais (FIGURA 22). 

TABELA 1 O. Dados relativos à riqueza, diversidade e eqüidade de 17 lagoas, 

na estação chuvosa, no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses-MA. 

Lagoas Riqueza Diversidade Eqüidade 
(es~écies) {bits/ind.} (%} 

11 1,76 51 
Azul I 
Azul2 8 2,08 69 
Azul3 22 2,00 45 
Azul4 16 1,60 40 
Azul 5 24 2, 17 47 
Média 16 1,92 50,4 

12 1,60 45 
Alazão I 
Alazão 2 9 1,25 39 
Alazão 3 11 2,02 58 
Alazão 4 9 1,67 53 
Média 11 1,62 49 

22 2,26 51 
Buriti Amarelo I 
Buriti Amarelo 2 11 1,48 43 
Buriti Amarelo 3 7 1,68 60 

Média 13 1,81 51,3 
9 2,20 69 

Vassouras I 
Vassouras 2 13 2,50 67 
Vassouras 3 11 1,93 56 
Vassouras 4 12 2,30 64 
Vassouras 5 14 2,40 63 

Média 12 2,27 63,8 
TOTAL 68 
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O número de táxons observados nas duas épocas do ano sofreu pouca 

variação. Em relação aos subsistemas, observou-se maior riqueza em Azul e Buriti 

Amarelo (FIGURA 28). Acredita-se que a semelhança entre as estações do ano deve

se à dinâmica do sistema e suas características peculiares, como a baixa variação na 

temperatura ao longo do ano. No entanto, muitas lagoas praticamente desaparecem 

na estação seca o que se refletiu levemente nas proporções observadas. Estudos em 

escalas mensais e em menores intervalos de amostragem, no fl.ituro, trarão respostas 

mais precisas quanto à dinâmica desta comunidade ao longo do ano. 
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FIGURA 28. Riqueza específica (n° de táxons) observada em duas épocas do ano no 
Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses-MA. 

A faixa de variação do índice de diversidade específica (TABELA 10) esteve 

compreendida entre I ,25 (Alazão 2 - chuva) e 2,26 (Buriti Amarelo-chuva). Os 

subsistemas Azul e Vassouras apresentaram, em média, maior diversidade (I ,92 e 

2,27, respectivamente) em relação ao valor médio obtido nas demais estações de 

coleta (I ,62 a 1,81 bits/ind. ). 

A eqüidade ou uniformidade do fitoplâncton variou entre 39% (Alazão 2-

chuva) e 69% (Azul 2-chuva e Vassouras l-chuva) (TABELA 10). Os valores 

médios observados, em todas as estações, variaram entre 49% (Alazão) e 63,8% 

(Vassouras) apresentando uma tendência uniforme em praticamente todas as regiões 

a mostradas. 
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A diversidade e riqueza da comunidade fitoplanctônica observadas nas lagoas 

de dunas nos subsistemas analisados na estação chuvosa estão expressos na FIGURA 

29. 
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FIGURA 29. Relação entre diversidade (bits/ indivíduos) e riqueza (n° de táxons) 
nas lagoas de dunas estudadas durante a estação chuvosa no Parque Nacional dos 
Lençóis Maranhenses, MA. 

Os táxons dominantes calculados a partir das densidades das populações 

foram: no sistema Azul - Chiarei/a sp, Aphmwtllece sp; Buriti Amarelo -

Aphanathece sp; Alazão - Aphanathece sp e Ch/amydomonas pseudoelegans e 

Vassouras - Chlamydomonas pseudoelegans. 

Em relação às espécies abundantes por subsistemas obteve-se: no sistema 

Azul - Staurastrum rotula, lvlougeotia sp2, Eutetramorus fatti , Peridiniwn 

gatunense, Peridinium umbanatum, A4erismopedia sp, Chlamydomonas 

pseudoelegans; em Buriti Amarelo - Peridinium gatunense e Chlamydomonas sp; 

em Alazão - Peridinitml umbonatum, Chiarei/a sp e Chlromonas lateovalis e em 

Vassouras - Chiarei/a sp, Aphanothece sp e Ch/oromonas lateovalis. 

O conhecimento do fitoplâncton varia de lago para lago, dentre outros 

aspectos, em função da metodologia da coleta, análise e da literatura taxonômica 

utilizada (POHLINGER & BERMAN, 1991). Embora neste trabalho não se tenha 

acompanhado o ciclo anual da comunidade fitoplanctônica, fez-se uma comparação 

com outros trabalhos (TABELA O l ), onde se estimou a riqueza e a densidade do fito 

total. Verificou-se aqui que a riqueza obtida, embora menor que a média dos demais 
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estudos ali citados, mantém-se numa faixa intermediária. Esta observação pode estar 

relacionada à carência de informações acerca de lagoas de dunas, visto que, trata-se 

de sistemas cuja ecologia ainda é pouco conhecida. 

LEWIS ( 1978), considera a composição do fitoplâncton de lagos tropicais 

rasos como a do Lago George, estudado por GANF ( 1974), mais simples do que 

aqueles do sudeste africano como o Lago Lanao ou os estudados por RUTTNER 

( 1952). Comparativamente PA YNE ( 1986) considera os lagos de várzea da 

Amazônia com riqueza menor no entanto, I-n.JSZAR ( 1996) obteve no Lago Batata 

uma complexidade considerável , amostrando mais de 100 espécies no total. 

Quanto à composição da comunidade em lagos tropicais e temperados é 

evidente que a Divisão Chlorophyta (Chlorophyceae + Zygnemaphyceae) contribui 

com a maioria das espécies, o que foi evidenciado para o Lago Batata (HUSZAR, 

1996) e para o presente estudo, no qual a classe Zygnemaphyceae contribuiu com 35 

táxons do total identificado enquanto Chlorophyceae com 15 táxons, correspondendo 

a 73,5% da composição da microflórula das lagoas . 

A partir da análise da TABELA 02, verifica-se que o número médio de 

gêneros para os lagos tropicais e subtropicais é maior (53) do que nos temperados 

(37), o número de gêneros identificados no presente estudo (44), que embora obtidos 

a partir de dados de duas épocas do ano (estações seca e chuvosa), mantém-se acima 

da média para os sistemas temperados, está apenas um pouco abaixo da média para 

os sistemas tropicais. 

LEWIS ( 1978) concluiu, a partir da riqueza e semelhança de 79% entre os 

gêneros do Lago Lanao e outros lagos tropicais, e de apenas 45% com lagos 

temperados que os gêneros do Lago Lanao pertenciam a associações pantropicais. 

KALFF & WATSON (1986) e HUSZAR (1994) questionam tal afirmação 

ressaltando que estes são na verdade indícios do cosmopolitismo das espécies e que 

não há correlação entre riqueza e latitude. Apesar destas discussões, é importante 

analisar comparativamente os dados obtidos para as regiões tropicais e subtropicais 

no intuito de contribuir para este debate entre taxonomistas e ecólogos. 

Ainda que não existam evidências de que os lagos tropicais como um grupo 

sejam diferentes dos temperados, este fato ainda pode ser demonstrado no futuro 

como ressalta HUSZAR ( 1996). 
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5.1.2.6. Experimento de Produção Primária nos sistemas Azul e Buriti Amarelo 

- Estação chuvosa 

Os resultados dos experimentos de produção primária nos subsistemas Azul e 

Buriti Amarelo, realizados na época chuvosa estão expressos na TABELAS 11. 

TABELA 11. Dados relativos a~ experimento realizado na estação chuvosa em dois 
subsistemas (Azul e Buriti Amarelo), no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses-
MA 

Sistema Luz TC IC P.P. (mgC/m /dia) 

lu ex mg!L mg!L 

Azul-superfície 525 2,12 0,18 14,84 

O,Om 

Azul-meio 327 1,31 0,17 0,05 

0,8m 

Azul-fundo 309 0,29 O, 10 0,57 

1,6m 

Buriti Amarelo- 79 4,98 0,24 38,46 

superfície 

O,Om 

Buriti Amarelo- 74 1,47 0,20 9,05 

meio 0,4m 

Buriti Amarelo- 64 0,33 0,15 1,82 

fundo 0,8m 

A baixa produção observada está diretamente relacionada à baixa 

concentração de nutrientes. É discutido ainda, que a maior contribuição para a 

produção primária nestas lagoas seja a do fitobentos, pois os nutrientes e a proteção 

dos fortes ventos são maiores nestes microhabitats. 

Os dados de produção primária aqui obtidos assemelham-se aos de vários 

autores que analisaram ambientes tropicais rasos e com baixa concentração de 

nutrientes, dos quais ressalta-se SCHIMIDT ( 1976) em lagos amazônicos, CUJOS 

resultados de produção primária estiveram entre 0,03 a 0,43 gC/m2/dia. 



73 

Segundo CALIJURI ( 1999), a variação temporal da produção primária em 

reservatórios é controlada, além da morfometria, pelas variações climáticas (radiação 

solar e vento), por determinantes da estrutura térmica e pelos padrões de circulação 

da água. 

As variáveis hidrológicas, destacando-se na região a precipitação pela 

alteração da paisagem do Parque e estabelecimentos de lagoas temporárias, parece 

ser a principal função de força nestes ambientes, associadas à alta mistura e às baixas 

concentrações de nutrientes, tornando o sistema pelágico extremamente instável o 

que dificulta o estabelecimento da comunidade fitoplanctônica e, consequentemente, 

sua produção de biomassa. 

Quanto ao perifiton, acontece o mverso. A produção primária desta 

comunidade tende a ser favorecida pela tendência de maior acúmulo de nutrientes no 

fundo das lagoas e alta transparência da água, indicada pelos bancos de Mougeotia 

spp em algumas lagoas destacando-se as do subsistema Azul. 

5.2. Índice de Estado Trófico - IET 

O conhecimento do grau de trofia em sistemas aquáticos teve origem na 

Europa Central, Escandinávia, América do Norte e lagos alpinos (THIENEMANN, 

1913, 1918, 1925,1927, 1931; NAUMANN, 1919, 1932; BIRGE & JUDAY, 1911 , 

1926, 1927, 1934). 

Inicialmente tentou-se classificar tais ambientes através do balanço de 

oxigênio, relacionando-o com as comunidades bentônicas (THIENEMANN 1913, 

1925); em seguida buscou-se determinar o tipo de lago por meio da análise de 

nutrientes na água e sedimento, com a avaliação da produção primária 

(VOLLENWEIDER, 1968; TUNDISI & MATSUMURA-TUNDISI, 1976) e o 

estabelecimento de modelos simplificados (OECD, 1982). 

Classificações como as de SALAS & MARTINO (1990) que considera as 

interrelações de variáveis fisicas (transparência, pH, etc.), químicas (oxigênio 

dissolvido, nutrientes, etc.) e biológicas (clorofila a, cobertura de macrófitas, etc.) e 

de TOLEDO JR et ai. (1983) para reservatórios tropicais, que leva em conta a 

transparência, concentrações de clorofila a, PT e P04i, são iniciativas válidas e que 
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ressaltam a necessidade de revisão das metodologias mais antigas, tentando-se 

adaptá-las a diferentes corpos d'águas mundiais. 

Neste estudo optou-se por aplicar um índice de estado trófico proposto para 

reservatórios tropicais (TOLEDO JR et ai., 1983), visando testá-lo em lagoas de dunas 

rasas, cujos resultados estão expressos na TA BELA 12. 

TABELA 12. Dados médios obtidos por subsistema referentes à análise do Índice do 
Estado Trófico das Lagoas de dunas estudadas no Parque Nacional dos Lençóis 
Maranhenses-MA. 

Variáveis/ Azul Alazão Buriti Amarelo Vassouras 

Subsistemas 

Secchi (m) 0,60 0,40 0,50 0,50 

Clorofila a ütg/L) 0,78 2,23 2,79 2,00 

PT ütg!L) 16,08 29,95 46,78 44,10 

P04i ()lg/L) 3,77 8,59 9,12 4,30 

IETm 41 40 40 40 

oligotrófico oligotrófico oligotróftco oligotrófico 

A análise, segundo TOLEDO JR et ai. ( 1983), do índice do estado trófico, 

confirmam os dados referentes às concentrações de nutrientes e clorofila a; o que 

indica que o índice, embora proposto para reservatórios tropicais (com profundidades 

e dinâmicas são bem distintas), foi satisfatoriamente aplicado para lagoas de dunas 

tropica is rasas. 

Pode-se constatar que em todos os subsistemas amestrados tem-se ambientes 

oligotróficos, porém deve-se considerar que o uso indiscriminado destas lagoas de 

alto potencial turístico ainda carece de estudos em uma escala mais contínua para que 

se tenha aspectos comparativos mais consistentes com vistas a contribuir para as 

futuras ações de manejo na região . 
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VI. CONCLUSÕES 

A comunidade fítoplanctônica das 17 lagoas de dunas amestradas no Parque 

Nacional dos Lençóis Maranhenses foi constituída por 68 táxons, distribuídos em 08 

classes, sendo a classe Zygnemaphyceae a que apresentou a maior riqueza em todas 

as 02 estações do ano, seguida por Chlorophyceae, Bacilariophyceae, Cyanophyceae 

e outras. 

As Classes mais abundantes foram Chlorophyceae e Cyanophyceae enquanto 

que a de maior riqueza foi representada pela divisão Chlorophyta (Chlorophyceae + 

Zygnemaphyceae), corroborando ao que tem sido verificado em ambientes rasos 

tropicais e com baixa concentração de nutrientes. Os táxons dominantes foram: no 

sistema Azul - Chiarei/a sp, Aphanothece sp; Buriti Amarelo - Aphanothece sp; 

Alazão - Aphanothece sp e Chlamydomonas pseudoelegans e Vassouras -

Chlamydomonas pseudoelegans, destacando-se espécies C-estrategistas (Chiarei/a 

spp e Chamydomonas spp) com alta atividade metabólica e relação área/ volume. 

A eqüidade ou uniformidade do fítoplâncton apresentou valores médios, entre 

49% (Alazão) e 63,8% (Vassouras) ressaltando uma tendência uniforme em 

praticamente todas as regiões amestradas, indicando homogeneidade da comunidade 

nas lagoas de dunas estudadas. 

A clorofila a apresentou-se baixa em todas as lagoas e nas duas épocas do ano 

em decorrência da baixa concentração de nutrientes, não tendo sido assim observado 

grande variação entre as estações do ano amestradas. 

Os nutrientes tenderam ao longo dos subsistemas e das estações do ano 

analisadas a manterem uma baixa concentração. A precipitação, mais uma vez, é o 

fator de diluição mais importante do sistema de lagoas de dunas do Parque Nacional 

dos Lençóis Maranhenses. 

Os dados analisados mostram uma homogeneidade de habitats o que se reflete 

na composição florística das lagoas estudadas. Devido às variações de condutividade 
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elétrica, salinidade e pH, principalmente, as lagoas dos sistemas Azul e Buriti 

Amarelo tenderam a formar grupos diferenciados nas duas épocas do ano dos 

subsistemas Alazão e Vassouras. 

A produção primária do fitoplâncton é muito baixa, ressaltando as 

características da dinâmica e oligotrofia dos sistemas inventariados. Além disso, 

deve-se considera a mistura pelo vento, facilitando a oxigenação de toda a coluna 

d'água. Nessas lagoas estudadas, há predominância de fitobentos. 

Quanto ao Índice de Estado Trófico-IET, as 17 lagoas de dunas analisadas em 

04 subsistemas no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses mostraram-se 

oligotróficas, confirmando os dados obtidos para nutrientes, produção primária, 

densidade e produção primária da comunidade fitoplanctônjca. 
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VII. RECOMENDAÇÕES 

Futuras ações no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, tanto de 

levantamento de material biológico quanto de análise das unidades geoambientais 

devem considerar a diversidade de habitats, no sentido de comprovar em uma escala 

rnais ampla, a existência de espécies endêmicas, a vaíiabilidade geomorfológica e 

hidrológica peculiares da área. 

Estudos em escalas mensais e menores (quinzenais, semanais) devem ser 

incentivados na região, visto que muitas características ecológicas desta comunidade 

fitoplanctônica como sucessão ecológica, associações de espécies, dentre outros, 

foram limitados no presente estudo devido às condições disponíveis para 

amostragem, pois não se pode descartar as dificuldades de logística (falta de luz para 

congelar as amostras por maiores períodos, difícil acesso etc.) às quais reduziram as 

chances da equipe executar coletas mais continuadas, que suprissem as deficiências 

aqui levantadas 
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ANEXO A 

Dados do GPS referentes aos 4 subsistemas inventariados. 

-l 



•I 

Subsistema 

Azul 

Buriti Amarelo 

Alazão 

Vassouras 

Latitude 

s 2°39'882" 

s 2°41 '459" 

s 2°40 '998" 

s 2° 39'005 " 

Longitude 

W42°52'2 12" 

w 42°59'634" 

w 42°40 '450" 

w 42°40 '974" 
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ANEXOB 

Dados abióticos médios relativos às 17 lagoas de dunas 
amestradas em dois períodos do ano (estações seca e chuvosa) 
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•I 

Temperatura da pH Salinidade Condutividade 
á ua 

Azul seca 27,9°C 5,3 o 60,7 
Azul chuva 26,7 4,4 o 35,2 

Buriti Amarelo 29 5,2 o 1343,0 
seca 

Buriti Amarelo 25,7 3,5 o 39,7 
chuva 

Alazão seca 30,7 8, I 0,04 70,3 
Alazão chuva 26,7 7, l 0,04 285,2 

Vassouras seca 28,2 8,4 0,02 447,2 
Vassouras 27,1 8,0 0,02 

chuva 
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ANEXO C 

Dados abióticos das dezessete lagoas de dunas amostradas 
no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses-MA. 



Subsistema Temp Sal. 

(OC) (o/o0) 

AI-s 26.7 O 

Al-e 26.4 O 

A2-s 26.6 O 

A2-c 26.7 o 
A3-s 28 O 

A3-c 26.2 O 

A4-s 28.3 O 

A4-c 26.6 O 

A5-s 29.8 O 

A5-c 27.6 O 

VI s 27.5 0.02 

VI c 27.5 O 

V2 s 27.2 0.01 

V2 c 27.2 O 

V3 s 28.6 0.02 

V3 c 28.5 O 

V4 s 31.4 0.02 

V4 c 25.7 O 

;~o . '-

pH Cond. OD Clor. NT PT 

(uS/cm) (mg!L) (ug/L) (mg/L) (ug/L) 

8.30 30 

5. 10 21 

4.74 36.5 

4.30 28 

4.30 51 

3.90 28 

4.56 53 

3.60 38 

4.72 133 

4.90 61 

8.14 28 1 

8.10 510 

8.6 360 

8.33 491 

8.70 2.23 0. 13 32 

6.46 0,28 0.37 18,58 

9.07 1,1 2 0.25 53.4 

7.2 o 0.14 18.11 

7.95 3.35 0.63 34,4 

6.86 1,40 0.20 17,93 

8.93 2,23 L86 30,40 

7.37 0,84 0.13 15,34 

7,85 4,46 0.41 29.90 

7 1.40 0.36 10.43 

8.66 6.18 1.25 47.65 

2,23 0.97 

9.64 9,45 1.07 

1.67 0.62 

24.49 

89 

21.52 

l 1.81 9.45 !.65 53.1 1 

1.39 0.51 27.23 

13,60 9.45 1.80 26.55 

7.66 0.56 0.46 14.46 

0.61 5.62 

1,69 80.2 

0,69 7,39 

1,57 11.85 

0,49 11.34 

1,00 5.56 

0.53 7.21 

0.71 74.92 

0.64 11.65 

0.63 9,55 

0.84 5.46 

1,35 10.66 

1,29 6.07 

1.86 7.88 

0.97 5.96 

0,74 3.69 

2.31 10.00 

0.67 2.67 

V5 s 
V5c 

30.1 0.02 8.98 594 14.60 9.45 0.96 74.33 3.08 6.77 
26.4 o 7.9 4.19 1.20 132.80 0.84 3.73 

33.79 

54,20 

61.09 

35.96 

18,96 

17.65 

6.06 

12.79 

13.61 

17.39 

38.68 

25.06 

29.94 

146.07 

63.33 

14.72 

80.65 

6.72 

37.07 
6.94 

Si O: 

(ug/L) 

3.31 

0.47 

1.67 

0.14 

5.29 

0.10 

4.27 

0.18 

2.33 

0.31 

4.85 

3.97 

5.5 1 

11.34 

4.03 

8.04 

6.24 

7.08 

5.90 
7.39 

P0-1Inorg. POHdiss. 

9.42 26.20 

3.90 9. 70 

6.08 22.30 

6.22 7.18 

3.88 21.80 

2.66 7.38 

3.74 26.40 

0.37 1,91 

4.29 23.16 

4.17 5.68 

5.02 22.23 

1.42 12.16 

12.43 30.36 

3.90 16.92 

12.53 29'.84 

7.68 13.19 

26.06 70.74 

5.70 7.48 

15.1 4 
2.80 

55.67 
10. 10 

100 
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Cont. 

Ali s 30.7 0.02 8.23 603 9.33 43,50 1.19 7.i6 i3.54 4. i5 32.64 

Ali c 25.3 0.02 8.23 367 6,44 2.23 0,43 30,43 1.72 4.86 13,54 5.25 

Al2 s 31 0.03 8.06 739 8,99 1,25 42,60 0.95 6,56 78.38 3.22 26.09 

Al2 c 26.3 0.03 441 7.23 2.51 0,69 29,85 1.41 4.62 15.24 6.74 6.98 

A13 s 30.2 0.11 8.54 239 9.73 1.78 52,10 1.07 4.25 31.03 4.65 28.28 

Al3 c 26.8 O.i1 95 6.8 2.51 0.55 29.43 1.07 3.18 14.94 6.9 1 11.52 

Al4 s 31 o 7.8 164 8.04 6.69 0.59 60,7 1,76 7,93 46.75 5.06 87,65 

Al4 c 28.3 o 238 7.98 1.67 0.49 30,1 1.64 2,73 14,37 5.39 10.61 

BA1 s 29.9 o 4.54 122 8.04 2.23 0.33 16.99 0.36 8.28 35.67 0.72 8.82. 9.75 

BA1 c 25.6 o 3.50 51 7,40 1.40 0,26 4,76 3.26 0.53 

BA2s 29.6 o 5.09 52 8.26 1.67 0,53 76,51 0.38 6.60 4.58 l.l9 5.85 i0.39 

BA2 c 25.6 o 3.60 55 7,50 0.84 0.39 116,57 5.84 4.83 

BA3 s 27,5 o 6.38 37 8,05 2,23 1,03 46,85 0.45 22.51 4,54 5.97 2.97 7.23 

BA3 c 26 o 3.50 13 7,5 6, 14 0.61 5,96 1,47 6.74 

(-) dados ausentes 


