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Trombólitos e cianobactérias da Lagoa Pernambuco, Holoceno do Rio de 
Janeiro, Brasil.

Silva e Silva, L.H.1; Iespa, A.A.C.2; Damazio, C. M.3

RESUMO

A lagoa Pernambuco um é corpo aquático costeiro, situado à leste da cidade de Araruama e a oeste 
da cidade de Cabo Frio. Localiza-se entre as latitudes 22o  55’31” e  22o 52’02” S e  as longitudes 
42o20’21” e  42o17’26” W, fazendo parte do sistema lagunar de Araruama. A área é caracterizada 
por evaporação maior que a precipitação e devido a esse fato, a região é excelente para extração de 
sal  e  para  atividades  turísticas.  Trombólitos  são  construções  que não apresentam laminações  e 
podem ser caracterizados como estruturas macroscópicas coaguladas. O propósito deste estudo foi 
identificar  a  composição  cianobacteriana  dos  trombólitos  encontrados  no  assoalho  da  lagoa 
Pernambuco. Nos trombólitos foram encontradas 16 espécies de cianobactérias, na qual a Família 
Chroococcaceae Nägeli 1849 foi a mais freqüente, respondendo por 43,75%. As demais famílias 
observadas apresentaram os seguintes percentuais: Phormidiaceae Anagnostidis & Komárek 1988 
com 18,75%; Synechococcaceae Komárek & Anagnostidis 1995 com 18,75%; Hyellaceae Borzi 
1914 com 6,25%; Oscillatoriaceae Gomont 1892 com 6,25%; Schizothricaceae Elenkin 1934 com 
6,25%.

Palavras-chave: trombólitos, cianobactérias, lagoa Pernambuco, Holoceno. 

ABSTRACT 

The lagoa Pernambuco is a coast aquatic body, situated east of the city of Araruama and west of 
city of Cabo Frio.  Locate between the latitude 22o  55’31” and 22o 52’02” S and the longitude 
42o20’21” and  42o17’26” W, doing part of lagoon system of Araruama. The area is characterized 
for evaporation being more than the precipitation and due to this fact, the region is excellent for 
extraction  of  salt  and  for  tourist  activity.  Thrombolites  are  constructions  that  not  produce 
laminations and may be characteristic as clot macroscopic strutures. The purpose of this study was 
to identify the cyanobacterian composition in thrombolites found in deep of the lagoa Pernambuco. 
In the thrombolites were finding 16 species of cyanobacteria which the Family Chroococcaceae 
Nägeli 1849 was the most frequent answer for 43,75%. A lot family observed produce percentage 
next: Phormidiaceae Anagnostidis & Komárek 1988 with 18,75%; Synechococcaceae Komárek & 
Anagnostidis  1995 with  18,75%;  Hyellaceae  Borzi  1914 with  6,25%; Oscillatoriaceae  Gomont 
1892 with 6,25%; Schizothricaceae Elenkin 1934 with 6,25%.

Keywords: thrombolites, cyanobacteria, lagoa Pernambuco, Holocene.

1. INTRODUÇÃO

O  estudo  das  lagoas  apresenta  um 
interesse cientifico marcante, não só pelas ações 
físico-químicas,  ocasionadas  por  importantes 
fluxos de matéria e energia, como também pela 

relevância  econômica  e  ecológica 
(Azevedo,1984).

São corpos rasos de águas marinhas, que 
podem  ser  salobras,  salgadas  ou  hipersalinas, 
isoladas  do  mar  por  restinga  ou  recife. 
Comunicam-se com o mar através de entradas 
ou passagens, que estão permanente, sazonal ou 
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excepcionalmente  aberta.  Suas  águas  resultam 
de  misturas  de  águas  continentais  e  do  mar 
(Santelli, 1988). 

O  formato  mais  comum de  uma  lagoa 
costeira é o alongado, sendo geralmente estreita, 
com  seu  eixo  principal  paralelo  à  costa, 
ocorrendo separada do mar por uma restinga, ou 
seja,  uma barreira arenosa (Diegues,  1987).  O 
sistema ambiental da região dos lagos do Rio de 
Janeiro é formado por grande número de lagoas, 
brejos e restingas, utilizados para o turismo, a 
pesca,  a  produção  de  sal  e  em  parte  para  a 
extração de conchas (Castro, 1995). 

As  lagoas  hipersalinas  encontram-se 
espalhadas  em  diversas  partes  do  mundo  e 
possuem dimensões  bastante  variadas,  estando 
associadas  normalmente  a  climas  tropicais  e 
áridos  (Santelli,  1988).  A  ocorrência  de 
hipersalinidade  nas  lagoas  costeiras  pode  ter 
sido  originada  por  mudanças  climáticas, 

registros  de  ciclos  globais  e  impacto  humano 
(Turcq, 2000).

O propósito deste estudo foi identificar a 
composição  cianobacteriana  dos  trombólitos 
encontrados  nas  porções  marginais  da  lagoa 
Pernambuco.

1.1 Área de Estudo

A lagoa Pernambuco é um corpo aquático 
costeiro, situado à leste da cidade de Araruama 
e a oeste da cidade de Cabo Frio, cerca de 100 
km  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  no  litoral 
nordeste  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  Brasil 
(Figura  1).  Localiza-se  entre  as  latitudes  22o 

55’31”  -   22o 52’02”  S  e   as  longitudes 
42o20’21”  -   42o17’26”  W,  fazendo  parte  do 
sistema  lagunar  de  Araruama  (Iespa  et  al., 
2004).

Figura 1: Mapa com a localização da Lagoa Pernambuco (Primo & Bizerril 2002).

  
A  pluviosidade  média  anual  da  região 

varia  de  750  mm  a  900  mm e  a  evaporação 
média  anual  varia  de  890  mm  a  1370  mm 
(Primo & Bizerril, 2002). A temperatura do ar 
varia  de  19  °C  a  31  °C  (Santelli,  1988).  No 
verão, a temperatura média é de 25,1 °C e no 
inverno  é  de  21,4  °C,  apresentando  umidade 

relativa de 82 mm em média (Primo & Bizerril, 
2002).  A  lagoa  apresenta  uma área  com 1,89 
km² e perímetro de 12,34 km (Weber, 2001) e 
possui largura máxima de 0,75 km e 5,0 km de 
comprimento e caracteriza-se pela  ausência  de 
bacia  hidrográfica  (Andrade  &  Silva  e  Silva, 
2001).
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Ocorre predomínio de ventos nordeste no 
decorrer do ano, com velocidade extremamente 
variada  no  período  de  primavera/verão  com 
média  de  6  m/s  (Santelli,  1988).  Os  ventos 
podem variar de 4 a 10 m/s durante os meses de 
setembro a abril  (Primo & Bizerril,  2002). Os 
alísios  de  sudeste  mantêm o clima ensolarado 
com  poucas  chuvas  (Lopes,  1988).  O  clima 
semi-árido, característico da área, é importante 
para o desenvolvimento de lagoas hipersalinas 
(Fonseca, 2002).  

No entorno da bacia hidrográfica da lagoa 
de  Araruama,  em  especial  na  restinga  de 
Massambaba, encontramos as lagoas Araruama, 
Vermelha, Pitanguinha, Pernambuco e Azul e o 
brejo do Espinho (Primo & Bizerril,  2002).  A 
restinga  de  Massambaba  formou  um  grande 
arco de praia com 48 km de extensão e dunas 
com até 20 m e se estende pelos municípios de 
Saquarema,  Araruama  e  Arraial  do  Cabo 
(Weber, 2001).  

A  lagoa  Pernambuco  tem  formato 
alongado,  sendo  constituída  por  uma  série  de 
pequenos  bolsões  separados  por  pontas.  Na 
porção Leste, está um canal que a conecta com a 
lagoa de Araruama, com cerca de 300 m, com 
saída  na  praia  dos  Nobres  (Primo  & Bizerril, 
2002).

A região  é  caracterizada  por  evaporação 
maior que a precipitação. Os recursos naturais 
da área favorecem a atividade pesqueira, além 
de  propiciarem  as  atividades  industrial  e 
agropecuária de subsistência (Barroso, 1987). 

A  vegetação  exerce  ação  decisiva  nos 
processos da sedimentação, contribuindo com a 
matéria  orgânica  e  podendo  funcionar  como 
uma  barreira.  A  vegetação  predominante  é 
composta por gramínea. A matéria orgânica e o 
enxofre  presente  tornam a  lagoa  um ambiente 
redutor (Azevedo, 1984).

1.2 Geologia da Área

A geologia da bacia de drenagem da lagoa 
é  composta  por  gnaisses  e  migmatitos  pré-
cambrianos,  contudo  os  sedimentos  são  do 
Neogeno (Patchineelam & Rebello, 1984).  

A  restinga  de  Massambaba  se  formou 
entre  5000  e  7000  anos  A.P.,  durante  a 
transgressão e regressão marinhas responsáveis 
pelo aparecimento de duas séries de cordões de 
restinga,  que isolaram um braço do Atlântico. 

Em um segundo avanço do mar desenvolveram-
se lagoas na depressão intercordões.  O cordão 
litorâneo  é  constituído  pelas  restingas  de 
Massambaba e Cabo Frio. A gênese da restinga 
deu-se  a  partir  do  transporte  de  sedimentos 
litorâneos  no  sentido  oeste-leste,  atribuindo-se 
sua  formação  às  variações  do  nível  do  mar 
juntamente  com  a  tendência  das  ondas 
construtivas de formarem cristas submersas de 
areia paralelas ao litoral (Barroso, 1987). 

As  lagoas  menores  (Pernambuco  e 
Pitanguinha)  iniciaram  suas  formações  entre 
7000 a 5000 anos B.P, porém a barreira interna 
corresponde  a  um  episódio  do  nível  do  mar 
anterior  ao  Holoceno.  A  lagoa  maior 
(Araruama), localizada entre a barreira interna e 
o  continente,  se  desenvolveu  durante  o 
Pleistoceno e foi novamente submersa durante a 
transgressão  holocênica,  que  por  sua  vez  deu 
origem ao  sistema  lagunar  e  barreira  externa. 
Um  desmembramento  do  sistema  lagunar 
externo  em  pequenas  lagoas  isoladas  ocorreu 
durante  as  flutuações  posteriores  do  nível  do 
mar (Turcq et al., 1999).

A  composição  mineralógicas  dos 
sedimentos  que  ocorrem  na  região  da 
Massambaba  compreende  de  aragonita, 
dolomita, quartzo, calcita magnesiana, caolinita 
e  sílica  amorfa  (Anjos,  1999).  Na  restinga 
podem  ocorrer  areias  quartzosas  distróficas  e 
nas  áreas  alagadas  solos  hidromórficos 
orgânicos (Barroso, 1987). Na área verifica-se a 
presença de bioclastos formados principalmente 
por moluscos (Andrade & Silva e Silva, 2001). 

Esse sistema lagunar é representado pelas 
lagoas  Pernambuco,  Vermelha,  Pitanguinha  e 
Azul, e pelo brejo do Espinho que se localizam 
ao  longo  de  uma  estreita  planície  entre  duas 
barreiras arenosas (Turcq et al., 1999).       

1.3 Trombólitos

Os trombólitos  são estruturas  calcárias, 
em suas  feições  externas  são  semelhantes  aos 
estromatólitos  colunares  e  colunares-
estratiformes,  formando  pequenas  biohermas 
dômicas.  Porém a diferença marcante entre os 
trombólitos e os estromatólitos reside no fato de 
que,  a  laminação  interna  é  geralmente  difusa 
(Srivastava & Almeida, 2000).

Podem  ser  caracterizados  como 
estruturas  macroscópicas  coaguladas  e 
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apresentam  no  seu  interior  elementos 
mesoestruturais  como  coágulos.  Os 
mesocoágulos  contém  de  mm  a  cm  de 
comprimento  e  são  formados  por  coágulos 
primários  e  secundários  (Riding,  2000).  Os 
trombólitos  apresentam  um  crescimento 
desigual no assoalho, causado por águas muito 
turbulentas (Draganits & Noffke, 2004).

Eles podem ser estratiformes, colunares, 
colunar-ramificados,  cabeços  e  domais 
(Grotzinger  et  al., 2000).  Ocorrem  isolados, 
interconectados,  anastomosados,  coalescentes 
(Armella, 1994).

Apresentam  sua  acreção  em  episódios 
não  uniformes.  Nas  áreas  que  ocorrem 
trombólitos,  o  fornecimento  de  sedimento  é 
irregular com baixa variação de sedimento. As 
conchas  incrustadas  no  trombólito  são 
distribuídas ao acaso (Braga & Martin, 1995).

As  esteiras  microbianas  lisas  não 
estratificadas são capazes de formar trombólitos 
de acordo com Grotzinger et al., 2000. Ocorrem 
em ambiente de alta energia e com isso sofrem 
erosão física (Braga & Martin, 1995).

Apresentam  uma  estrutura  interna 
formada  de  mesocoágulos  de  aragonita.  O 
aumento  dessas  estruturas  ocorreu  no 
Cambriano.  Eles  podem  ter  sido  formados 
devido  a  mudanças  nas  condições  químicas  e 
competição  de  espaço  e  não  por  atividade  de 
metazoários (Moore & Burne, 1994).

O  mesocoágulo  é  o  componente 
estrutural do trombólito. Este componente varia 
de  forma  simples  à  massa  polilobada,  sendo 
constituído  de  cimento  carbonático  e 
cianobacterias calcificadas (Shapiro, 2000). 

As cianobactérias, seres verificados nos 
trombólitos,  foram  um  dos  primeiros 
organismos a habitar o planeta, há cerca de 3,5 
bilhões  de  anos  e  realizam  o  processo  da 
fotossíntese,  por  meio  do  qual  obtêm energia 
para crescer e se reproduzir (Nascimento, 1999). 

Não apresentam núcleo celular (típico de 
seres procariotos), a parede celular é semelhante 
à  das  bactérias,  mas  contém  clorofila  a  e 
realizam  fotossíntese  liberando  o  oxigênio, 
como as algas (Bouvy et al., 1999). 

Existem  dois  tipos  de  processos  de 
precipitação  de  CaCO3.  No  primeiro  as 
cianobactérias  fotossintéticas  aumentam  o  pH 
em  um  sistema  supersaturado  de  CaCO3, 
resultando  na  precipitação  do  CaCO3 e 

litificação  laminada  e  o  segundo  consiste  na 
decomposição  da  matéria  orgânica  pela 
cianobactéria que libera Ca+ e precipita CaCO3 

(Paerl et al., 2001).
 Estes microorganismos retiram o CO2 da 
molécula de H2CO3 presente na água, com isso 
o pH se torna básico, com o excesso de íons de 
cálcio  e  magnésio  na  água  as  cianobactérias 
retiram esses íons e precipitam calcita e calcita 
magnesiana (Arp et al., 2002).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo se baseou em coletas mensais 
realizadas  na  região  marginal  da  lagoa,  nas 
porções de intermarés e supramaré, no período 
de  março  de  2004  até  fevereiro  2005.  Foram 
retiradas  amostras  com auxílio  de  espátula  de 
pedreiro e martelo de geólogo, em 10 estações 
distintas no entorno da lagoa,  distanciadas em 
500 m.  A amostragem se  deu durante  a  maré 
baixa, ao longo de superfície, desde a zona de 
intermarés  até  a  de  supramaré,  onde  estão 
dispostos os trombólitos.  Foram retirados pelo 
menos  quatro  exemplares  por  ponto.  As 
amostras  foram  selecionadas  segundo  os 
seguintes critérios: tamanho e forma, levando-se 
em  consideração  espessura,  largura  e 
comprimento,  dados  obtidos  através  de 
paquímetro.  O material  amostrado incluiu,  em 
média, 500g. 

O  isolamento  das  cianobactérias  dos 
trombólitos foi feito em laboratório, utilizando 
líquido de Perenyi e peróxido de hidrogênio 20 
volumes.   Elas  foram  tratadas  com  solução 
neutra de formol a 4%, tamponadas com bórax e 
mantidas  na  ausência  de  luz.  A  análise 
taxonômica  envolveu  a  confecção  de  lâminas 
permanentes, semipermanentes e a fresco, com 
realização  de  medidas  em  microscópio, 
observando-se  as  características  morfológicas 
clássicas,  além  de  serem  confeccionados 
desenhos com câmara clara. Para cada espécime 
foram  realizadas  6  mensurações,  sendo 
averiguado o diâmetro dos filamentos, diâmetro 
das colônias, diâmetro dos tricomas, espessura 
das bainhas, comprimento e largura das células, 
obtendo-se  os  valores  médios,  mínimos  e 
máximos. 

No  ato  da  coleta  foram  aferidos 
parâmetros físico-químicos da água como taxa 
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de  oxigênio  dissolvido,  pH,  condutividade 
elétrica  da  água,  salinidade  e  temperatura  do 
sedimento e da água. 

3. RESULTADOS

Os  trombólitos  aparecem  dispostos  na 
região de intermarés e supramaré, apresentando 
estrutura litificada, porosa e côncava (Figura 2). 
Não apresentam laminações, possuem coloração 
que  varia  de  branca  a  bege,  com  formato 

estratiforme e de domo, ocorrendo na sua base 
uma coquina (Figura 3). Seu interior é composto 
por  restos  esqueletais  de  biválvios, 
microgastropodes, ostracodes e grãos de quartzo 
subangulosos  a  subarredondados,  tamanho  de 
areia  fina  a  média  (0,125  a  0,5  mm).  O 
comprimento médio detectado nos  trombólitos 
foi 8,2 cm, a largura média 6,3 cm, a espessura 
média 4,3 cm, sendo observada que a espessura 
média da coquina é 2,3 cm.

                                                                                     
   

   Figura 2- Vista geral dos trombólitos.                                                   Figura 3- Trombólito.

Foram  constatadas  16  espécies  de 
cianobactérias  nos  trombólitos  estudados: 
Aphanothece  halophytica  Hof & Frémy 1933; 
A.  saxicola Nägeli  1849  (Figura  4); 
Chroococcus membraninus (Meneghini) Nägeli 
1849 (Figura 5); C. microscopicus Komárková-
Legnerová  &  Cronberg  1994;  C.  minimus 
(Keissler) Lemmermann 1904; C. minor Nägeli 
1849; C.  minutus Keissler  1901;  C.  turgidus 
Nägeli  1849;  Cyanosarcina  thalassia 

Anagnostidis  &  Pantazidoa  1991; Lyngbya 
fragilis  (Meneghini)  Compère  1974; 
Phormidium  breve (Gomont)  Anagnostidis  & 
Komárek  1988; P.  okenii (Gomont) 
Anagnostidis  &  Komárek  1988; P.  willei 
(Gardner)  Anagnostidis  &  Komárek  1988; 
Pleurocapsa fulginosa Hauck 1885; Schizothrix  
friesii (Agardh) Gomont 1892; Synechococcus 
elongatus Nägeli 1849.

                                                                                                                               

                                                                 

  
Figura 4- Aphanothece saxicola Nägeli 1849.                            Figura 5- Chroococcus membraninus

247

25 cm

10 µm
____

10 µm
____



A  salinidade  aferida  foi  de  64‰,  a 
temperatura média da água 27ºC, a temperatura 
média do sedimento 28ºC, o valor médio do pH 
8,5,  a  condutividade  elétrica  da  água  85,46 
mS.cm-1 e  a  taxa  de  oxigênio  dissolvido  2,4 
mg/l.

4. CONCLUSÕES

Nos  trombólitos  foram  registradas  16 
espécies  de  cianobactérias,  na  qual  a  Família 
Chroococcaceae  Nägeli  1849  foi  a  mais 
freqüente respondendo por 43,75%. As demais 
famílias  observadas  apresentaram os  seguintes 
percentuais:  Phormidiaceae  Anagnostidis  & 
Komárek 1988 com 18,75%; Synechococcaceae 
Komárek  &  Anagnostidis  1995  com  18,75%; 
Hyellaceae  Borzi  1914  com  6,25%; 
Oscillatoriaceae  Gomont  1892  com  6,25%; 
Schizothricaceae Elenkin 1934 com 6,25%.

As  estruturas  trombolíticas  estudadas 
assemelham-se  as  estruturas  estromatolíticas, 
exceto  por  não  apresentarem  laminações 
internas definidas. Distribuem-se aleatoriamente 
na  área,  não  ocorrendo  no  interior  da  lagoa. 
Observou-se que os trombólitos são construções 
formadas por coágulos aglutinados de carbonato 
de  cálcio,  corroborando  com os  resultados  de 
Chow & George, 2004.

Foi  observado  também  que  os 
trombólitos  da  lagoa  Pernambuco  são 
dominados  por  cianobactérias  cocoides 
semelhante  aos  resultados  encontrados  na 
Austrália por Kennard, 1994.

Através  da  união  das  cianobactérias 
cocóides,  ocorre  a  formação  dos  coágulos  de 
carbonato  de  cálcio.  Com  a  aglutinação  dos 
coágulos,  acontece  a  composição  de  uma 
estrutura macroscópia chamada trombólito, que 
é  produzido  principalmente  por  cianobactérias 
do  gênero  Synechococcus, semelhante  aos 
resultados  obtidos  por  Chafetz  &  Buczyniki, 
1992.

A  análise  dos  valores  médios  obtidos 
aponta  a  temperatura  da  água  ligeiramente 
elevada, pH alcalino, diminuição nos teores de 
oxigênio  dissolvido  na  água  e  salinidade 
elevada similar a Silva e Silva et al., 2004a.

Fatores  como  a  salinidade,  a 
temperatura,  taxa  de  nutrientes  dissolvidos  e 
radiação  solar  influem  na  adaptação  e  no 
desenvolvimento das espécies cianobacterianas 

conforme  observado  por  Silva  e  Silva  et  al., 
2004b.  Esses  parâmetros  são  capazes  de  agir 
diretamente sobre os trombólitos, concordando 
com  Silva  e  Silva  (2002),  que  estudou  a 
correlação  entre  cianobactérias  e  estruturas 
estromatolíticas para a Lagoa Salgada. 
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