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Introdução/Objetivos

O estudo das características fisiológicas das espécies fitoplanctônicas, principalmente da
adaptação das mesmas a fatores ambientais, é importante para as classificações morfo-
funcionais do fitoplâncton. Desta forma, microalgas classificadas a partir de características
morfo-funcionais podem servir como bioindicadoras das características limnológicas onde se
encontram (Salmaso & Padisák 2007). Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise dos
grupos dominantes ou abundantes em um Ponto da Lagoa Mirim que possam indicar
características físico-químicas do local.

Metodologia

A área de estudo é um ponto a 1.000 m da margem leste da Lagoa Mirim (3252’44”S e
5246’04”W). Além de fatores físico químicos (Tabela 1), também será analisada quali-
quantitativamente a comunidade fitoplanctônica, e as espécies serão agrupadas a partir de
suas classes, segundo as chaves de identificação elaboradas por Bicudo e Menezes (2006) e
em grupos morfo-funcionais propostos por Salmaso & Pádisak (2007) e Andrade (2009). Para a
análise quantitativa, as amostras coletadas com frasco PVC da subsuperfície serão
conservadas com lugol 0,5% e posteriormente observadas em microscopia óptica em câmara
de Sedgwick-Rafter. Para a análise qualitativa, as amostras serão conservadas em formol 4% e
identificadas em microscopia óptica.

Resultados e Discussão

Figura 1 Abundância Relativa das Classes identificadas na Lagoa Mirim – RS durante o período de
outubro de 2009 a julho de 2010.
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Figura 2 Abundância Relativa dos Grupos Morfo-Funcionais identificados na Lagoa Mirim – RS
durante o período de outubro de 2009 a julho de 2010.

A análise por grupos morfo-funcionais (Figura 2) mostra que apesar de as cianobactérias
serem uma das classes mais abundantes (Figura 1), isso se deve principalmente devido as
filamentosas, tais como Planktolyngbya limnetica e P. contorta. O mesmo ocorre para as
diatomáceas, que na sua grande maioria são representadas pelas cêntricas, que geralmente
habitam a região limnética, tal como Aulacoseira muzzanensis. O relativo aumento de algas
coloniais/cenobiais verdes e outras coloniais (CVC) e a diminuição de diatomáceas penadas
(DIP) podem estar relacionadas com o aumento da temperatura, transparência da água e
condutividade (Tabela 1). A baixa abundância de flagelados mixotróficos unicelulares (FMU),
assim como a ausência de mixotróficos coloniais (FMC), indicam uma baixa presença de
matéria orgânica.

Tabela 1. Fatores Físco-químicos monitorados na Lagoa Mirim Mirim – RS durante o período de
outubro de 2009 a julho de 2010.

U.A. Temperatura Turbidez Profundidade Condutividade pH

(°C) (cm) (m) (MHOS)

2009 Out 16 25 3 120 8,1
Nov 22 27,5 4 130 8,28
Dez 23,6 25 4,5 110 8,13

2010 Jan 25,4 25 2,5 130 7,95
Fev¹ - - - - -
Mar 24,7 20 2,5 120 7,86
Abr 19,2 40 3,5 100 7,77
Mai 19,7 55 3 90 8,22
Jun 15,6 25 1,5 90 7,65
Jul 15,2 40 1,5 110 7,5
Ago 15,5 20 4 120 7,24
Set²

¹Não foi possível fazer a coleta
²Resultados que ainda serão coletados
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Considerações Finais ou Conclusão

A variação dos grupos morfo-funcionais no ponto de coleta da Lagoa Mirim estudado
neste trabalho permite verificar de que forma os fatores ambientais influenciam a distribuição
dos mesmos, trazendo considerações adicionais à flutuação sazonal das classes taxonômicas.
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