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RESUMO. A pesquisa objetivou avaliar a variação espacial e temporal da comunidade de 
algas perifíticas em dois ambientes do baixo rio Doce: lagoa Juparanã e rio Pequeno. Foram 
realizadas coletas trimestrais (agosto/04 a maio/05) em duas estações amostrais, uma na lagoa 
e outra no rio. Foram coletados pecíolos de Eichhornia azurea (Sw.) Kunth. Os atributos da 
comunidade analisados foram: riqueza de táxons, freqüência de ocorrência, densidade, 
abundância e dominância. Na lagoa Juparanã, foram registrados 86 táxons e a densidade 
variou de 20.592 ind cm-2 (mai/05) a 88.712 ind. cm-2 (nov/04). No rio Pequeno, foram 
registrados 83 táxons e a densidade variou de 16.049 ind. cm-2 (fev/05) a 71.663 ind. cm-2 
(ago/04). Em ambos os ambientes, as classes predominantes qualitativamente foram 
Cyanophyceae, Bacillariophyceae e Zygnemaphyceae, havendo domínio das formas 
filamentosas e unicelulares seguidas das coloniais. As classes Cyanophyceae e 
Bacillariophyceae foram mais representativas quantitativamente. Não houve variação 
espacial. Pluviosidade, temperatura da água, condutividade elétrica e transparência foram as 
variáveis que mais oscilaram conforme a estação (seca ou chuvosa) e as que apresentaram 
maior número de correlações significativas com as variáveis biológicas, evidenciando 
heterogeneidade temporal. 
Palavras-chave: algas perifíticas, variação espacial, variação temporal. 

ABSTRACT. Periphytic algae in two environments of the lower Doce river (Juparanã 

lagoon and Pequeno river – Linhares, Espírito Santo State, Brazil): spatial and 

temporal variation. This research aimed to evaluate the spatial and temporal variation of the 
periphytic algae community within two environments of the lower Doce River: Juparanã Lagoon 
and Pequeno River. Samplings were carried out every three months from August 2004 to May 
2005 at both sites. Natural substrata of Eichhornia azurea (Sw.) Kunth petioles were collected from 
the sites. The community was analyzed according to species richness, frequency of occurrence, 
density of organisms, abundance and dominancy. Eighty-six taxa were recorded in the lagoon, 
and the density of organisms varied from 20,595 ind. cm-2 (May/05) to 88,712 ind. cm-2 
(Nov/04). Eighty-three taxa were recorded in the river, and the density of organisms varied from 
16,049 ind cm-2 (Feb/05) to 71,663 ind. cm-2 (Aug/04). At both sites, the classes that 
predominated qualitatively were Cyanophyceae, Bacillariophyceae and Zygnemaphyceae, in 
which filamentous and unicellular forms dominated, followed by colonial forms. Quantitatively, 
the most representative classes were Cyanophyceae and Bacillariophyceae. A spatial variation was 
not observed. Precipitation, water temperature, electric conductivity and transparency were the 
variables that most oscillated according to seasonal variation (dry or rainy season). They also 
presented a greater number of significant correlations with the biological variables, showing 
evidence of temporal heterogeneity. 
Key words: periphytic algae, spatial variation, temporal variation. 

IIIIntroduçãontroduçãontroduçãontrodução    

Perifíton é uma complexa comunidade de 
microrganismos (algas, bactérias, fungos, 
protozoários e microcrustáceos), detritos orgânicos 
e inorgânicos aderidos ou associados a substratos 
naturais ou artificiais, vivos ou mortos (Wetzel, 1983). 

Os organismos aderidos definidos neste conceito 
correspondem ao euperifíton, criado anteriormente por 
Sládeckóva (1962), sendo imóveis e fixos ao substrato, e 
os associados correspondem ao que esta mesma autora 
definiu como pseudoperifíton, ou seja, formas móveis 
ou imóveis livres, sem nenhuma estrutura de fixação. 
Schwarzbold (1992) afirma que, frequentemente, 
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organismos livres ocorrem no perifíton e, como 
participam dos processos metabólicos, são 
considerados no estudo desta comunidade; pela 
heterogeneidade da região litorânea (muitos 
microhabitats), é praticamente impossível separar o 
euperifíton do pseudoperifíton. 

A estrutura da comunidade de algas perifíticas é 
descrita pela composição, riqueza, freqüência de 
ocorrência das espécies, densidade, diversidade 
específica e arquitetura (Moschini-Carlos, 1999; 
Fernandes, 2005). Tanto nos ecossistemas lênticos 
quanto nos lóticos, as algas perifíticas apresentam 
dinâmica espacial e temporal diretamente 
relacionada às condições climáticas e hidrodinâmicas 
do ambiente, às condições físicas e químicas da água 
e às características biológicas específicas (Stevenson, 
1996; Fernandes, 1997; Moschini-Carlos, 1999). 
Dentre as variáveis que podem interferir na 
composição das espécies perifíticas, destacam-se 
turbulência, sazonalidade, estado trófico da água, 
luz, natureza e qualidade do substrato, herbivoria e 
dinâmica sucessional (Rodrigues et al., 2005). 

A hipótese que norteia a pesquisa é que há 
variação espacial e temporal da comunidade de algas 
perifíticas. Portanto, foi avaliada a estrutura e 
dinâmica desta comunidade em substrato natural 
(Eichhornia azurea (Sw.) Kunth), na lagoa Juparanã e 
no rio Pequeno (Linhares, Estado do Espírito 
Santo), por meio de amostragens trimestrais. Trata-
se de contribuição pioneira ao conhecimento das 
algas perifíticas nos ecossistemas estudados. 

Material e métodosMaterial e métodosMaterial e métodosMaterial e métodos    

Área de estudoÁrea de estudoÁrea de estudoÁrea de estudo    

Na região do baixo rio Doce, norte do Estado do 
Espírito Santo, está concentrado elevado número de 
lagoas (cerca de 69), destacando-se a lagoa Juparanã 
(Figura 1), localizada no município de Linhares, 
com área aproximada de 63 km2, perímetro de 103 
km, 26 km de extensão e 4 km de largura, 
profundidade média de 13 m e máxima de 20 m 
(Gonçalves, 2005). Seus principais tributários são os 
rios São José e São Rafael. É a maior lagoa do 
Espírito Santo em extensão, a segunda maior em 
área e em volume de água doce do país. 

De acordo com Moraes (1974), a lagoa Juparanã 
recebe mais água do que perde por evaporação, 
necessitando de um emissor, o rio Pequeno, que a 
conecta ao rio Doce (Figura 1). O rio Pequeno 
possui aproximadamente 7 km de extensão (Moraes, 
1974) e é o principal manancial que abastece o 
município de Linhares. Apresenta fluxo bidirecional 
dependendo do nível hidrológico da lagoa Juparanã e 
do rio Doce. 
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Figura 1. Lagoa Juparanã e rio Pequeno, com as estações de 
amostragem indicadas por LJ e RP. 

Nas últimas décadas, estes dois ambientes vêm 
sendo submetidos a vários impactos antrópicos, tais 
como desmatamento de suas margens, assoreamento e 
ocupação desordenada de seu entorno, tanto para fins 
imobiliários (urbanização) quanto agropecuários. 

Foram realizadas amostragens trimestrais 
(agosto-A1 e novembro-A2 de 2004 e fevereiro-A3 e 
maio-A4 de 2005) em duas estações amostrais: na 
região litorânea da lagoa Juparanã (E1-características 
lênticas) e na região litorânea do rio Pequeno (E2-
características lóticas) (Figura 1). 

O substrato selecionado, pecíolos de Eichhornia 
azurea (Sw.) Kunth, foi coletado manualmente e 
acondicionado em frascos contendo água 
imediatamente circundante ao substrato. Em 
laboratório, o perifíton foi separado do substrato por 
meio de raspagem com estilete e jatos de água destilada.  

Para análise qualitativa, as amostras foram fixadas 
com solução formalina 4%. Para análise quantitativa, 
as amostras foram fixadas com lugol acético 5% e 
contadas utilizando-se o método de sedimentação 
em câmaras proposto por Utermöhl (1958). O 
procedimento de contagem, em microscópio 
invertido Nikon Eclipse TS 100, foi o de campos 
aleatórios (Uelinger, 1964). Os resultados obtidos 
foram expressos em indivíduos cm-2 e calculados de 
acordo com APHA (Greenberg et al., 1992). 
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A estrutura da comunidade perifítica foi avaliada 
com base nos seguintes atributos: riqueza de táxons, 
frequência de ocorrência, espécies abundantes e 
dominantes (Lobo e Leighton, 1986) e densidade total. 

Os dados climatológicos mensais de temperatura 
média do ar e pluviosidade (Pluv.) foram obtidos na 
estação meteorológica do Incaper (Instituto 
Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e 
Extensão Rural) de Linhares. Os dados físicos e 
químicos da água obtidos em campo foram: 
profundidade (Prof.), transparência da água 
(Transp.) e zona eufótica (ZE) (disco de secchi); 
temperatura da água (Tágua), condutividade elétrica 
(CE) e sólidos totais dissolvidos (STD) (medidor 
Multiparâmetros Handylab LF1); oxigênio 
dissolvido (OD) (Oxímetro Handylab OX 1/SET) e 
pH (pHmetro Handylab 1). 

As variáveis bióticas e abióticas avaliadas foram 
agrupadas pela Análise de Componentes Principais 
(ACP) e, para identificar possíveis relações entre 
elas, utilizou-se o Coeficiente de Correlação de 
Spearman.  

Resultados e discussãoResultados e discussãoResultados e discussãoResultados e discussão    

Variáveis climáticas e limnológicasVariáveis climáticas e limnológicasVariáveis climáticas e limnológicasVariáveis climáticas e limnológicas    

Os dados climatológicos indicaram que os meses 
de maio/04 a nov/04 apresentaram menores índices 
pluviométricos e menores temperaturas médias 
(estação seca), se comparados aos meses de dez/04 a 
maio/05 (estação chuvosa) (Figura 2). O mês de 
maio/05 mostrou-se atípico para a região estudada 
apresentando elevada precipitação e, por isso, foi 
considerado na estação chuvosa. 

A ACP das estações amostrais e amostragens 
(Figura 3) evidenciou separação nítida, pelo Fator 1, 
entre as amostragens da estação seca (ago/04 e 
nov/04) e da estação chuvosa (fev/05 e maio/05). Esta 
variação temporal possivelmente foi influenciada 
pelo regime de chuvas que promoveu modificações 
nos fatores abióticos, os quais apresentam relevante 
influência na variação temporal da comunidade. 
Por se tratarem de ambientes conectados e pela 
 

proximidade entre as estações de amostragem, não 
foi observada variação espacial significativa. 
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Figura 3. Ordenação das estações amostrais (E1-lagoa e E2-rio) e 
amostragens (A1, A2, A3 e A4) pela análise de componentes 
principais das variáveis abióticas e biológicas. 

Os ambientes estudados foram caracterizados 
com águas levemente ácidas, transparentes e com 
baixos valores de condutividade elétrica e de 
sólidos totais dissolvidos (Tabela 1). Tais 
resultados são semelhantes aos obtidos por 
Gonçalves (2005). 

Tabela 1. Variação espacial e temporal das variáveis abióticas registradas durante o período estudado. 

  lagoa Juparanã rio Pequeno 
Variáveis abióticas Unidade Ago/04 Nov/04 Fev/05 Maio/05 Ago/04 Nov/04 Fev/05 Maio/05 
Tágua ºC 25,0 25,1 27,6 27,9 26,0 25,7 27,6 27,4 
OD mg L-1 7,9 5,6 6,5 5,0 6,7 7,1 5,7 4,9 
OD % sat. 95,0 74,0 83,3 50,9 81,0 84,0 72,7 72,5 
STD mg L-1 79,0 86,0 73,0 15,0 81,0 83,0 72,0 15,0 
CE µS cm-1 81,1 87,7 74,0 15,0 82,4 84,6 73,9 15,3 
pH  6,2 5,5 6,4 6,2 6,3 6,2 6,3 6,2 
Prof. M 0,6 0,5 2,5 1,6 3,3 2,6 5,5 4,7 
Transp. M 0,6 0,5 1,6 1,6 0,45 1,6 1,7 1,4 
ZE  M 0,6 0,5 2,5 1,6 1,35 2,6 5,1 4,2 
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Estrutura da comunidade de algas perifíticas e sua Estrutura da comunidade de algas perifíticas e sua Estrutura da comunidade de algas perifíticas e sua Estrutura da comunidade de algas perifíticas e sua 
relação com as variáveis abióticasrelação com as variáveis abióticasrelação com as variáveis abióticasrelação com as variáveis abióticas    

As mudanças qualitativas e quantitativas na 
estrutura da comunidade de algas perifíticas na 
lagoa Juparanã e no rio Pequeno foram fortemente 
influenciadas pelas variações climatológicas. De 
modo geral, as variáveis abióticas que mais 
oscilaram conforme a estação (seca ou chuvosa), 
tais como, pluviosidade, temperatura da água, 
condutividade elétrica e transparência da água, 
foram as que apresentaram maior número de 
correlações significativas com as variáveis biológicas 
(Tabela 2). 

De acordo com a análise qualitativa, observou-se 

elevada riqueza de táxons nas duas estações de 
amostragem (86 táxons na lagoa e 83 táxons no rio). 
Quanto à frequência de ocorrência das espécies, na 
lagoa Juparanã, 55 táxons foram considerados 
constantes; 31 táxons, comuns. No rio Pequeno, 
foram registrados 56 táxons constantes e 26 táxons 
comuns (Tabela 3). As classes mais representativas 
foram Cyanophyceae (28 e 26%), Zygnemaphyceae 
(21 e 22%) e Bacillariophyceae (19 e 23%) na lagoa 
Juparanã e no rio Pequeno, respectivamente. 
Martins (2006), estudando a comunidade perifítica 
do rio Santa Maria da Vitória, encontrou 
predomínio das três classes acima citadas na estação 
amostral considerada impactada. 

Tabela 2. Matriz de correlação entre as variáveis biológicas e abióticas e entre as variáveis biológicas entre si. São apresentados coeficientes 
estatisticamente significativos (p < 0,1).  

 Tágua OD CE pH Pluv. Transp. ZE Cya Chl 
Densidade (D.)  
total da comunidade 

-0,683  0,880  -0,731 -0,732  0,809 0,761 

Cyanophyceae (Cya) -0,778  0,785 -0,702 -0,780 -0,659   0,710 
Oedogoniophyceae   0,666       
Ulothricophyceae     0,650     
Bacillariophyceae      -0,659 -0,666   
Zygnemaphyceae     0,687 0,785    
Chlorophyceae (Chl) -0,765 0,659 0,710  -0,935 -0,701  0,710  
Synechocystis sp. e Synechococcus nidulans (Pring) Komárek juntas -0,647   -0,817      
 

Tabela 3. Frequência de ocorrência e composição de táxons de ambas as estações amostrais durante o período estudado. CT – táxon 
constante; CM – táxon comum. 

DIVISÃO CYANOPHYTA lagoa Juparanã rio  Pequeno 
Anabaena ambigua Rao CT  
Anabaena solitaria Klebam CT CT 
Anabaena sp.1  CT 
Aphanizomenon sp. CM CT 
Aphanocapsa nubilum (Komarék)Kling  CM 
Aphanocapsa sp.1 CM CM 
Aphanocapsa sp.2 CM  
Calothrix sp.1 CT CT 
Calothrix sp.2  CT 
Chroococcus obliteratus Richter  CM 
Cyanophyceae 1 CT  
Cyanophyceae 2  CT 
Cylindrospermopsis raciborskii Woloszynska et al. CT CT 
Cylindrospermopsis/Raphidiopsis CT CT 
Fischerella sp.  CM 
Geitlerinema sp. CT  
Hapalosiphon pumilus (Kützing) Kirchner ex Bornet CM  
Heteroleibleinia pusilla (Hansgig) Compère CT  
Komvophoron breve (Carter) Anagnostidis  CT 
Leptolyngbya sp. CT  
Lyngbya ceylanica Wille CM  
Lyngbya lagerheimii (Gomont) Anagnostidis  CT 
Lyngbya limnetica Lemmermann  CT 
Lyngbya perelegans Lemmermann CT CT 
Microcystis aeruginosa Kützing CM  
Nostoc sp. CM  
Oscillatoria curviceps (Agardh) Gomont CT  
Oscillatoria proboscidea (Gomont) Anagnostidis CM  
Oscillatoria sancta (Kützing) Gomont CT CT 
Oscillatoria subbrevis Schimidle CT CT 
Oscillatoria sp. CM  
Oscillatoriales 1  CT 
Phormidium allorgei (Frèmy) Anagnostidis  CM 
Pseudanabaenaceae 1 CM  
Synechocystis sp. CT CT 
Synechococus nidulans (Pringsheim) Komárek CT CT 

Continua... 
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...continuação 
DIVISÃO CHLOROPHYTA   
CLASSE CHLOROPHYCEAE   
Chlamydomonas sp. CM  
Chlorella vulgaris Beijerick  CM 
Chlorococcales 1 CT  
Chlorococcales 2 CT  
Chlorococcales 3  CM 
Chlorophyceae 1 CM  
Eutetramorus sp. CM  
Choricystis sp. CT CT 
Micractinium pusilum Fresenius CM  
Oocystis sp.1 CM CM 
Oocystis sp.2 CM CM 
Sphaerocystis sp. CM  
CLASSE ZYGNEMAPHYCEAE   
Actinotaenium wollei (West & West) Teiling  CT 
Closterium setaceum (Ehrenberg)Ralfs  CM 
Closterium sp. CT  
Cosmarium contractum var minutum (Delp) West CM  
Cosmarium pseudobroomei Wolle CT CT 
Cosmarium quadrum Lund  CT 
Cosmarium quadrutulum (Gay) De Toni CT  
Cosmarium sp. CM CM 
Cosmarium sp.1  CT 
Cosmarium sp.2  CM 
Desmidium baileyi (Ralfs) Nordstedt  CM 
Euastrum abruptum Nordstedt CM  
Gonatozygon sp.  CM 
Hyalotheca mucosa (Martens) Ehremberg  CM 
Mougeotia sp.1 CT CT 
Mougeotia sp.2 CT  
Spirogyra sp.1 CT CT 
Spirogyra sp.2 CT CT 
Spirogyra sp.3  CT 
Staurastrum gracile Ralfs CT CT 
Staurastrum rotula Nordstedt CT CT 
Staurastrum sp. CT  
Staurodesmus dickiei  Ralfs CT  
Staurodesmus cuspidatus Brébisson CT  
Staurodesmus lobatus (Borg) Bourrely CT CT 
Staurodesmus patens (Nordstedt) Croasdale CT  
Staurodesmus sp. CT CM 
CLASSE ULOTHRICOPHYCEAE   
Coleochaete orbicularis Pringsheim CT  
Coleochaete irregulairis Prescott CT CT 
Coleochaete soluta Pringsheim CT  
Chaetosphaeridium globosum Klebam CT  
Chaetosphaeridium pringsheimii Klebam  CT 
Stigeoclonium/Chaetophora CT CT 
Stigeoclonium cf aestivale (Haz) Coll  CT 
Stigeoclonium sp.  CT 
Ulvella/Pseudulvella 1 CT CM 
Ulvella/Pseudulvella 2  CM 
Ulotricophyceae1 CT CT 
CLASSE OEDOGONIOPHYCEAE   
Bulbochaete sp.1 CT CT 
Bulbochaete sp.2 CT CT 
Oedogonium sp.1 CT CT 
Oedogonium sp.2 CT CT 
Oedogonium sp.3 CT CT 
Oedogonium sp.4  CT 
Oedogonium sp.5  CT 
Oedogonium sp.6  CT 
DIVISÃO HETEROKONTOPHYTA   
CLASSE BACILLARIOPHYCEAE   
Capartogramma crucicula Grunow  CM 
Cymbella ventricosa Kütizing  CT 
Epithemia sp.1 CM CT 
Epithemia sp.2 CT CT 
Epithemia sp.3  CT 
Eunotia bidentula Wm. Smith  CM 
Eunotia camelus Ehrenberg  CM 
Eunotia pectinalis (Kützing) Rabenhorst CT CT 
Eunotia sp.1 CT CT 
Eunotia sp.2 CT CT 

Continua... 
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...continuação 
Eunotia sp.3 CM  
Frustulia rhomboides (Ehrenberg) De Toni  CT 
Gomphonema gracile Ehrenberg CT CT 
Gomphonema parvulum Kützing CT  
Gomphonema sp.  CT 
Gomphonema turris Ehrenberg CT CT 
Navicula sp. CM  
Naviculales 1  CT 
Nitzschia coarctata Grunow CM  
Pinnularia biceps Gregory CT  
Pinnularia divergens Smith CM  
Pinnularia sp.  CM 
Synedra ulna Nitzsch CT CT 
Surirella guatimalensis Ehrenberg  CM 
Surirella sp. CM  
Urosolenia sp. CT CM 
CLASSE CHRYSOPHYCEAE   
Mallomonas sp.  CM 
DIVISÃO EUGLENOPHYTA   
Euglena sp.1 CM  
Euglena sp.2 CM  
Euglenophyceae 1 CM  
Trachelomonas sp. CM  
DIVISÃO DINOPHYTA   
Peridiniaceae 1 CM  
DIVISÃO RHODOPHYTA   
Compsopogon sp.1  CM 
Compsopogon sp.2  CM 
 

As formas mais representativas, em ambas as 
estações amostrais, foram as filamentosas e 
unicelulares (Figura 4). Segundo Fernandes (2005), 
as formas filamentosas são tipicamente pertencentes 
à comunidade perifítica. A maioria das formas 
filamentosas registradas é da classe Cyanophyceae e 
são pseudoperifíticas (sem estruturas de fixação). No 
biofilme perifítico, o entrelaçamento destas algas se 
dá pela forma própria das mesmas, associada à 
bainha mucilaginosa que a maioria possui. Muitos 
autores têm registrado predomínio das formas 
filamentosas pseudoperifíticas de Cyanophyceae no 
perifíton (Fernandes, 1993; 1997; Fonseca, 2004; 
Martins, 2006; Moresco e Rodrigues, 2006). 

 
a)

43%
45%

12%

Filamentosas Unice lulares Coloniais  
b)

50%

43%

7%

Filamentosas Unicelulares Coloniais  
Figura 4. Contribuição percentual das formas das algas 
encontradas na comunidade perifítica; a) da lagoa Juparanã e b) do 
rio Pequeno. 

Já as formas unicelulares são principalmente das 
classes Bacillariophyceae e Zygnemaphyceae. As 
Bacillariophyceae apresentam estruturas 
especializadas, tais como curtos ou longos 
pedúnculos mucilaginosos, produção de matrizes 
mucilaginosas e colônias em forma de estrela ou 
ramos fixadas pela base, que auxiliam sua adesão ao 
substrato (Cetto et al., 2004). Representantes 
unicelulares da classe Zygnemaphyceae, as 
desmídeas são raramente planctônicas e colonizam o 
substrato pelo menos para reprodução (Coesel, 
1996).  

As formas menos representativas neste estudo 
foram as coloniais, as quais geralmente possuem 
estruturas que auxiliam sua flutuabilidade, o que 
favorece seu sucesso no fitoplâncton, ocorrendo 
esporadicamente no perifíton. Martins e Fernandes 
(2007) registraram predomínio das formas 
unicelulares e coloniais na lagoa do campus da 
UFES e relacionaram a presença de tais formas à 
contribuição do pseudoperifíton. 

A análise quantitativa em ambos os ambientes 
evidenciou elevada densidade de algas, 
principalmente na estação seca (Figura 5). A variação 
temporal na densidade do perifíton está relacionada 
às variações climatológicas ocorridas nos meses de 
dez/04 a maio/05 e aos possíveis diferentes estágios 
sucessionais da comunidade. Alagarte et al. (2006) 
registraram maiores densidades do perifíton no 
período de águas baixas e menores densidades no 
período de águas altas e relacionaram estas menores 
densidades ao maior fluxo da água que ocorre entre 
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os ambientes da planície de inundação do alto rio 
Paraná durante o período de cheias. Fernandes 
(1997) encontrou menores valores de densidade que 
os encontrados neste trabalho, principalmente na 
seca, em ambiente lêntico. 
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Figura 5. Contribuição das espécies Synechocystis sp. e Synechococus 
nidulans (Pring) Komárek na densidade da classe Cyanophyceae e 
na densidade total da comunidade; a)na lagoa Juparanã e b) no rio 
Pequeno. 

O aumento do nível da água, provocado pela 
intensa precipitação, funciona como fator de estresse 
para o banco de macrófitas, que tem sua área de 
ocupação muito reduzida na estação chuvosa 
(Schwarzbold, 1992). Tal fato, observado na região 
estudada, pode ter contribuído para as menores 
densidades do perifíton na estação chuvosa, pois 
diminuiu substrato para colonização. Durante o 
período de maior regime de chuvas, é comum a 
entrada de material alóctone nos sistemas aquáticos 
(Esteves, 1998) e, assim, o complexo 
macrófita/perifíton funciona como filtro para 
retenção de material particulado. As amostras 
coletadas durante o período chuvoso apresentaram 
grande quantidade de detritos, o que também pode 
ter contribuído para a diminuição da densidade total 
de algas. Schwarzbold (1992) registrou contribuição 
de detritos na massa total da comunidade no período 
de cheia.  

Em ambos os ambientes, as classes com maior 
densidade de algas em todo período amostral, foram 
Cyanophyceae e Bacillariophyceae (Figura 6). 
Martins e Fernandes (2007) constataram que, 
quando ocorria um decréscimo na contribuição 
relativa das Cyanophyceae, havia aumento na 
contribuição relativa das Bacillariophyceae, o que 
pode ser observado principalmente na lagoa 
Juparanã. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ago/04 nov/04 fev/05 m ai/05

Cyanophyceae Bacillar iophyceae
Oedogoniophyceae Chlorophyceae
Zygnem aphyceae Ulothricophyceae
Euglenophyceae

a) 

 
 

b) 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ago/04 nov/04 fev/05 m ai/05

Cyanophyceae Bacillariophyceae
Oedogoniophyceae Chlorophyceae
Zygnemaphyceae Ulothr icophyceae  

Figura 6. Contribuição percentual das classes na densidade total 
da comunidade perifítica; a) da lagoa Juparanã e b) do rio 
Pequeno. 

A classe Cyanophyceae apresentou, 
quantitativamente, considerável variação temporal, e 
a oscilação dos fatores limnológicos e climatológicos 
foi responsável pelo elevado número de correlações 
significativas entre a classe Cyanophyceae e as 
variáveis abióticas (Tabela 2). Fonseca (2004) 
observou que as oscilações do nível hidrométrico da 
planície de inundação do alto rio Paraná, promovidas 
pelo regime de chuvas, determinaram a sazonalidade 
dos fatores limnológicos, o que explicou a variação 
temporal da classe Cyanophyceae no perifíton. 

As espécies Synechocystis sp. e Synechococcus 
nidulans (Pring) Komárek são cianobactérias 
unicelulares cocoides pseudoperifíticas registradas 
com grande representatividade numérica em ambas 
as estações de amostragem, sendo abundantes e 
dominantes. De acordo com Pearl (1988), estas algas 
são extremamente comuns e adaptadas a pouca luz. 
O banco de macrófitas, além de propiciar um 
ambiente mais protegido de perturbações para estas 
algas, promove sombreamento na região litorânea, 
favorecendo o seu desenvolvimento. Estas 
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cianobactérias cocoides tiveram suas densidades 
muito reduzidas nas duas últimas amostragens, pois 
devem ter sido arrastadas pelas águas, uma vez que 
este período foi marcado por intensas chuvas, sendo 
este outro fator responsável pela diminuição da 
densidade total (Figura 5). Estas algas foram as 
principais responsáveis pela elevada densidade das 
Cyanophyceae, a qual está diretamente relacionada 
com a densidade total da comunidade (correlação 
significativa positiva foi verificada entre a densidade 
de Cyanophyceae e a densidade total da 
comunidade). 

As diatomáceas foram registradas, quali e 
quantitativamente, em todo período estudado e nas 
duas estações amostrais. Na lagoa Juparanã, a densidade 
destas algas apresentou-se constante durante todo o 
estudo. Já no rio Pequeno, as maiores densidades 
foram registradas nos meses em que a transparência da 
água foi menor (ago/04 e maio/05) (correlação 
significativa negativa foi observada entre transparência 
da água e zona eufótica com a densidade da classe 
Bacillariophyceae). Cetto et al. (2004) e Martins (2006) 
também observaram relação indireta entre as 
diatomáceas e a transparência e atribuíram este fato às 
estratégias adaptativas destas algas. 

Em ambos os ambientes, as desmídeas foram 
bastante representativas qualitativamente, porém em 
baixas densidades. Estas algas constituem um grupo 
representativo do perifíton, sendo encontradas 
principalmente em ambientes de águas ácidas, 
pobres em nutrientes, com baixa condutividade 
elétrica e elevada transparência (Felisberto e 
Rodrigues, 2005a). Correlação significativa positiva 
foi observada entre a densidade de Zygnemaphyceae 
e a transparência da água. Esta relação pode ser 
observada principalmente no rio Pequeno, onde 
houve aumento na densidade desta classe nos meses 
em que a transparência da água foi maior (nov/04 e 
fev/05). Esta correlação corrobora os resultados 
obtidos por Felisberto e Rodrigues (2005a) e 
Martins (2006). 

A classe Oedogoniophyceae esteve bem 
representada, quali e quantitativamente, em ambos 
os ambientes durante todo o período estudado. As 
espécies desta classe são tipicamente perifíticas, boas 
competidoras por luz e espaço e adaptadas a elevadas 
concentrações de nutrientes e condutividade elétrica 
(Fernandes, 1997). Relação direta foi observada 
entre Oedogoniophyceae e condutividade elétrica. 
Felisberto e Rodrigues (2005b) também 
encontraram correlação significativa positiva entre 
Oedogoniophyceae e condutividade elétrica na 
região lêntica do reservatório de Rosana, Estado do 
Paraná, durante o verão. 

A classe Ulothricophyceae e as diatomáceas 
pedunculadas tiveram maior registro quali e 
quantitativo, no período chuvoso, pois as estruturas 
de fixação destas algas não permitiram seu 
desprendimento durante as perturbações físicas desta 
estação, sendo provavelmente favorecidas na 
competição com outras espécies. Correlação positiva 
foi registrada entre a classe Ulothricophyceae e a 
pluviosidade. Maiores densidades de 
Ulothricophyceae também foram registradas por 
Rodrigues (1998) no período de águas altas. 

Foram registradas densidades consideráveis da 
classe Chlorophyceae em ago/04 e nov/04 em ambos os 
ambientes. A espécie Choricystis sp., responsável pela 
densidade da classe Chlorophyceae, é uma alga 
pseudoperifítica unicelular e de tamanho muito 
reduzido. A turbulência promovida pela elevada 
precipitação na estação chuvosa promoveu o 
desaparecimento desta alga e, consequentemente, a 
classe Chlorophyceae não foi registrada nesta estação, 
tendo este fato contribuído para redução na densidade 
total da comunidade perifítica (correlação significativa 
positiva foi registrada entre Chlorophyceae e densidade 
total e negativa entre Chlorophyceae e pluviosidade). 
Fernandes (1993) observou floração de uma espécie de 
Choricystis (Choricystis komarekii Comas) nos meses de 
menor precipitação.  

Quanto às espécies dominantes e abundantes, na 
lagoa Juparanã, Synechocystis sp. foi dominante nas 
amostragens de ago/04 e nov/04. Nas amostragens 
seguintes, nenhuma espécie dominante foi registrada. 
Em todas as amostragens da lagoa, foram registradas 
espécies abundantes: Synechococcus nidulans (Pring.) 
Komárek foi abundante em todas as amostragens; 
Gomphonema parvulum Kützing e Navicula sp., em 
ago/04; Oedogonium sp.1 e Synedra ulna Nitzsch, em 
fev/05; Synechocystis sp., Eunotia pectinalis (Kützing) 
Rabenhorst e Gomphonema gracile Ehrenberg foram 
abundantes em fev/05 e mai/05 e Lyngbya ceylanica 
Wille, em mai/05. No rio Pequeno, Synechocystis sp. foi 
registrada como espécie dominante em nov/04 e 
mai/05, não havendo espécies dominantes nos outros 
meses amostrados. Assim como na lagoa, ocorreram 
espécies abundantes em todo período estudado: 
Synechococus nidulans (Pring.) Komárek foi abundante 
em todas as amostragens; Naviculales 1 foi abundante 
em ago/04; Synechocystis sp. foi abundante em ago/04 e 
fev/05 e Eunotia sp.1, em fev/05 e mai/05. 

ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    

A estrutura da comunidade de algas perifíticas e 
as variáveis limnológicas avaliadas apresentaram 
variação temporal ao longo do período estudado, de 
modo que pluviosidade, temperatura da água, 
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condutividade elétrica e transparência da água foram 
aquelas que mais influenciaram a estrutura da 
comunidade de algas perifíticas. Não foi observada 
variação espacial da estrutura da comunidade de 
algas perifíticas, nem das variáveis limnológicas, 
entre os dois ecossistemas estudados, como mostrou 
a ACP. 
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