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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar as condições ambientais da lagoa Juparanã 

(ES), através de indicadores limnológicos, associação com uso e ocupação da terra 

da bacia hidrográfica lacustre e aplicação do modelo conceitual DPSIR, visando uma 

abordagem integrada. Foram realizadas 11 amostragens ao longo de ciclo sazonal 

anual, sendo seis no verão e cinco no inverno em quatro estações amostrais e três 

profundidades: superfície, limite da zona eufótica e fundo da coluna d’água. As 

variáveis limnológicas abióticas avaliadas foram: temperatura, oxigênio dissolvido, 

nutrientes, condutividade elétrica, pH, turbidez, material particulado em suspensão, 

transparência da água. A estabilidade da coluna d’água foi determinada através do 

cálculo da resistência térmica relativa e do número de Wedderburn A comunidade 

fitoplanctônica foi avaliada através da densidade populacional, biovolume, riqueza 

de táxons e concentração de clorofila a. Além disso, foi determinado índice de 

estado trófico lacustre (IET). A classificação do uso da terra foi determinada através 

de SIG. A lagoa Juparanã é um ecossistema aquático polimítico, de águas doces, 

pH levemente alcalino, com reduzida transparência e concentração de clorofila a e 

elevadas concentrações oxigênio dissolvido. O IET classificou a lagoa como 

mesotrófica com tendência a eutrófica. Estas características favoreceram o 

desenvolvimento do fitoplâncton, principalmente das cianobactérias que 

apresentaram densidades elevadas, predominando durante todo o estudo em todas 

as estações e profundidades amostrais, com reduzido biovolume e riqueza de 

táxons. As variáveis limnológicas apresentaram diferenças significativas apenas 

entre o verão e o inverno. Com relação ao uso da terra, a agricultura predomina na 

bacia hidrográfica, seguida de pastagem, predominando na paisagem da bacia 

hidrográfica sistemas seminaturais. Os efeitos da agricultura e da pastagem 

contribuíram para os aportes alóctones de nutrientes para a lagoa, que é um 

ecossistema misturado, disponibilizando-os ao fitoplâncton. A aplicação do modelo 

DPSIR para as pressões causadas pelo diferente uso da terra e pela piscicultura 

sugere como resposta a adoção de uma gestão consorciada baseada em práticas 

sustentáveis e determinação da capacidade de suporte deste ecossistema. 

Palavras-chave:  lagoas costeiras, fitoplâncton, uso da terra, DPSIR.



10 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of study was to evaluate the environmental conditions of Juparanã lake (ES) 

through limnological indicators associated with the use and occupation of land in the 

lake catchment and application of DPSIR conceptual model, aiming an integrated 

approach. 11 samples were taken during the annual seasonal cycle, six in summer 

and five in winter in four sampling stations and three depth: surface, photic zone limit 

and bottom of the water column. The limnological abiotic variables were: 

temperature, dissolved oxygen, nutrients, conductivity, pH, turbidity, suspended 

particles, water transparency. The stability of the water column was determined by 

calculating the relative thermal resistance and Wedderburn’s Number. The 

phytoplankton community was evaluating by population density, biovolume, taxa 

richness and chlorophyll a concentration. Furthermore, it was determined lake trophic 

state index (TSI). The classification of land use was determined through GIS. The 

Juparanã lake is a polymictic aquatic ecosystem of freshwater, slightly alkaline pH 

with low transparency and concentration of chlorophyll a high dissolved oxygen 

concentrations. The TSI classified the lake as mesotrophic to eutrophic trend. These 

features favored the development of phytoplankton especially cyanobacteria that had 

high densities predominating throughout the study in all stations and sampling 

depths, reduced biovolume and taxa richness. Limnological variables showed 

significant differences only between summer and winter. With respect to land use, 

agriculture predominates in the basin, followed by grassland, predominantly in the 

landscape of seminature systems. The effects of agriculture and grazing contributed 

to the allochthonous nutrient inputs to the lake, which is a mixed ecosystem, making 

them available to phytoplankton. The application of the DPSIR model to the 

pressures caused by different land use and the fish farming as a response suggests 

the adoption of a consortium management based on sustainable practices and 

determine the carrying capacity of the ecosystem. 

 

Key-words: coastal lakes, phytoplankton, land use, DPSIR. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Lagoas Costeiras e Fitoplâncton 

As lagoas costeiras são ecossistemas aquáticos encontrados ao longo da zona 

costeira, situadas na interface entre ecossistemas costeiros adjacentes e o meio 

marinho, podendo ou não apresentar comunicação com o mar, sendo chamadas, no 

primeiro caso, de lagunas (Kjerfve, 1994). Segundo Barnes (1980) e Lamptey (2011) 

os ecossistemas lacustres ocupam de 13 a 15% da faixa litoral mundial, sendo 

12,2% distribuídos no continente sul-americano, o que corresponde a 10,3% das 

lagoas costeiras de todo o mundo. 

Geomorfologicamente, as lagoas costeiras originaram-se a partir de processos 

transgressivos do mar, i.e., como resultado das variações do nível do mar, que 

ocorreram a partir do Pleistoceno e se prolongaram até os últimos dois mil anos do 

Holoceno. As lagoas formadas a partir deste período estão, em alguns casos, 

interligadas por canais, formando complexos lacustres próximos ao mar, como 

ocorre no Espírito Santo e no Rio Grande do Sul (ESTEVES, 1998). Estes 

ecossistemas estão distribuídos paralela ou perpendicularmente à linha de costa 

sobre depósitos sedimentares de origem predominantemente marinha, formados ao 

longo de sucessivas transgressões e regressões do nível do mar (BIRD, 1994), 

sendo consideradas áreas de transição entre o continente e o oceano que atuam 

como sistemas de retenção de matéria (MOREIRA e KNOPPERS, 1990). Portanto, 

em uma escala de tempo geológico, são considerados ecossistemas recentes, cuja 

existência encontra-se relacionada à sua eficiência na autodepuração e resposta à 

atividade tectônica e atividades antrópicas (e.g. uso da terra, abastecimento, lazer, 

aquicultura, dentre outros) (KJERFVE, 1994).  

As lagoas costeiras são consideradas ecossistemas rasos, vulneráveis às oscilações 

dos fatores meteorológicos (IMBERGER, 1985; APRILE et al., 2001), principalmente 

ventos, comum nas áreas litorâneas, que induzem a turbulência que promove a 

homogeneidade da coluna d’água (WETZEL, 1981; PETRUCCIO, 1998; 

DOMINGOS et al. 2012), além de mistura gerada a partir das correntes convectivas 

e afluxo (in put)/efluxo (out put) (IMBODEN e WUEST, 1995), e da passagem de  
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frentes frias que, segundo Stech e Lorenzetti (1992) e Tundisi et al. (2004) geram 

impactos na estrutura térmica e na circulação das águas costeiras e dos 

reservatórios, respectivamente, a partir de estudos realizados no hemisfério sul. A 

estratificação pode acontecer, como ocorre em outras lagoas costeiras do mundo 

(BERNARDO et al. 2006), sendo caracterizada como um processo diurno frequente 

(GANF, 1974; IDSO e FOSTER, 1974; LEWIS, 1983), diretamente relacionados com 

aspectos hidrológicos, incluindo as características morfométricas da lagoa (KLING et 

al., 1989), e hidrobiológicos, como a concentração fitoplanctônica. Portanto, estes 

ecossistemas estão submetidos aos processos de resfriamento e aquecimento da 

massa d’água e aos eventos de mistura que se estendem até a superfície do 

sedimento (WETZEL, 1981; PANOSSO et al. 1988). 

São considerados, juntamente com as lagunas e os estuários, sistemas aquáticos 

com elevada produtividade, sendo caracterizados por altas taxas de produção 

primária e elevados teores de biomassa autotrófica e heterotrófica (BARNES, 1980). 

Diferenças quanto ao grau de influência marinha, morfometria e extensão conferem 

às lagoas características peculiares, principalmente no que se refere às variáveis 

abióticas e às comunidades que as habitam (ESTEVES et al., 1990). Assim, as 

características limnológicas são direcionadas pela ação dos ventos como 

demonstrado nos estudos desenvolvidos em lagoas costeiras realizados por Dokulil 

e Padisák (1994), Reynolds et al. (1994) e no Brasil por Cardoso et al. (2003); 

Becker et al. (2004); Souza e Fernandes (2009) e Domingos et al. (2012). Além do 

vento, são marcantes as modificações da hidrodinâmica dos ecossistemas 

aquáticos, causadas pela pluviosidade, nas características físicas e químicas da 

água (GROISSMAN et al. 2005; MARENGO e DIAS, 2006), capazes de promover 

diferentes respostas ecológicas nos sistemas aquáticos (CHELLAPA et al. 2009), 

e.g., na dinâmica populacional de comunidades planctônicas, que, segundo  Becker 

(2002), está influenciada pelos eventos meteorológicos e hidráulicos, principalmente 

em lagos polimíticos, comuns nas regiões tropicais. 

Desta forma, variações temporais e espaciais, incluindo mudanças na temperatura 

média, intensidade de luz e disponibilidade de nutrientes constituem as principais 

variáveis que afetam a riqueza, abundância, dominância e produção de biomassa e 

pigmentos do fitoplâncton, as quais estão associadas à alternância entre períodos 
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secos e chuvosos (PAYNE, 1986; CROSSETTI e BICUDO, 2008). Tais mudanças, 

também refletem na variação quantitativa e qualitativa do fitoplâncton, não apenas 

nas interações entre os componentes da comunidade, como na influência das 

variáveis abióticas sobre a comunidade, principalmente concentração de nutrientes 

inorgânicos, capacidade de penetração da luz, temperatura, pH e condutividade 

elétrica (HINO, 1979; WETZEL, 1990; DIAS JR., 1990; RAMÍREZ e BICUDO, 2002). 

A comunidade fitoplanctônica foi definida por Reynolds (1984) como um conjunto de 

microrganismos fotossintetizantes em suspensão nos ambientes aquáticos, sujeitos 

aos movimentos passivos provocado por ventos e correntes. Segundo Wetzel e 

Likens (1979), o fitoplâncton é fundamental para diversidade biológica dos 

ecossistemas aquáticos continentais devido ao grande número de espécies e à alta 

proporção na biodiversidade total destes sistemas, cuja mudança na composição 

específica e na concentração de biomassa pode alterar as taxas fotossintéticas, as 

taxas de utilização de nutrientes, as taxas de predação e, como conseqüência, 

influenciarem nos níveis tróficos sequenciais da cadeia trófica. Porém, Hutchinson 

(1967) discute o paradoxo da coexistência de muitas espécies fitoplanctônicas 

potencialmente competidoras em um hábitat relativamente uniforme, atribuindo esta 

possibilidade à existência de numerosos nichos dentro de um lago, bem como às 

variações dentro do ecossistema ao longo do tempo. Assim, o fitoplâncton, 

ocupando o nível trófico de produtor primário dos ecossistemas aquáticos, contribui 

significativamente na elaboração da matéria orgânica mantenedora da cadeia trófica 

aquática, pois as comunidades de um ecossistema estão estruturadas com base na 

repartição de energia, arquitetura e composição das espécies, além de processos 

intrínsecos (ODUM e BARRET, 2007), os quais envolvem forças autogênicas 

(HUSZAR e GIANI, 2004) e alogênicas (REYNOLDS, 2006).  

No entanto, um dos problemas mais graves associados ao equilíbrio ecológico dos 

ecossistemas aquáticos é a aceleração do processo de eutrofização artificial. O 

termo eutrofização foi utilizado pela primeira vez por Naumam em 1919 

(HUTCHINSON, 1957) para descrever o enriquecimento dos corpos d’água por 

nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, embora em alguns casos o 

enriquecimento que leva à eutrofização possa ser por potássio, cálcio e magnésio, o 

que favorece o desenvolvimento de algas verdes e cianobactérias (HARPER, 1995). 
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Este processo de enriquecimento dos ecossistemas aquáticos pode ser natural ou 

artificial. Quando desencadeada por atividades humanas, a eutrofização é 

denominada artificial, cultural ou antrópica (ESTEVES, 1998). De acordo com 

Vollenweider (1968) a eutrofização artificial dos ecossistemas aquáticos resulta na 

progressiva degradação da qualidade da água, principalmente em lagos, devido ao 

crescimento excessivo de produtores aquáticos, modificando todo o metabolismo do 

ecossistema afetado. No caso das lagoas costeiras, esse processo consiste no 

rápido desenvolvimento de plantas aquáticas, porém antes disto inicia-se o 

desenvolvimento de cianobactérias, resultando no surgimento de florações destas 

microalgas, cujos registros são amplamente citados na literatura, principalmente nas 

lagoas costeiras do Brasil (FERNANDES et al., 2009; DOMINGOS et al., 2012). A 

preocupação com a ocorrência de florações de cianobactérias nos ecossistemas 

aquáticos submetidos ao processo de eutrofização artificial, dentre eles as lagoas 

costeiras, se deve ao potencial de produzir cianotoxinas prejudiciais aos mamíferos 

como também à biota aquática (CARMICHAEL, 1994). As toxinas destas algas 

geralmente são liberadas no meio aquático em decorrência da lise celular, o que as 

caracteriza como endotoxinas. Além disso, uma espécie de cianobactéria pode 

produzir mais de um tipo de cianotoxina, assim como dentro de uma mesma espécie 

podem existir cepas produtoras e cepas não produtoras de toxinas (CARMICHAEL, 

1997). Segundo Tundisi (2003) em lagoas eutrofizadas limitadas por nitrogênio 

muitas cianobactérias podem fixar nitrogênio atmosférico e crescer rapidamente, 

produzindo alterações na qualidade da água que afetam a composição da biota, com 

alterações significativas no funcionamento do ecossistema aquático. 

Assim, em função de sua resposta à variabilidade espacial e temporal das condições 

ambientais do ecossistema lacustre, o fitoplâncton assume relevante contribuição 

nas pesquisas sobre dinâmica de ecossistemas aquáticos, pois suas flutuações 

podem fornecer um prognóstico sobre os ecossistemas que habitam (BEYRUTH, 

1996; HUSZAR et al., 2000). Como a comunidade fitoplanctônica se caracteriza por 

apresentar curto tempo de geração (de horas a dias), possuir ampla plasticidade 

fenotípica em nível de comunidade e contribuir com o fluxo de energia em sistemas 

aquáticos (PADISÁK et al. 2004), a mesma possui valor descritor e indicador para o 

ambiente, pois a sensibilidade do fitoplâncton às mudanças ambientais torna a 

comunidade útil como modelo para compreensão dos ecossistemas aquáticos em 
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geral (HINO e TUNDISI, 1977; USESPA, 1988; DOMINGOS et al., 2012), pois com o 

avanço do estado trófico, todo o ambiente aquático é afetado verificando-se 

alterações no ecossistema que conduzem à degradação da qualidade da água 

(WETZEL, 1993; HARPER, 1995).  

A estrutura e a distribuição espaço-temporal da comunidade fitoplanctônica são 

determinantes para cada ecossistema, o que requer, portanto, um conhecimento a 

cerca da taxonomia e dos padrões de distribuição espacial e temporal do 

fitoplâncton para compreensão do funcionamento dos ecossistemas aquáticos 

(HUTCHINSON, 1967; WETZEL, 1981).  À medida que o ambiente evolui de um 

estado menos produtivo (oligotrófico) para um mais produtivo (eutrófico) verificam-se 

alterações nas características físicas, químicas e biológicas (SALAS e MARTINO, 

1990), nas quais justamente a avaliação da comunidade fitoplanctônica se torna de 

relevada importância. 

Neste contexto, com relação às lagoas costeiras do baixo rio Doce, Bozelli et al. 

(1992) apontaram a importância de estudos ecológicos nestes ecossistemas 

lacustres em função de estarem submetidos a pressões antrópicas que alteram suas 

características abióticas. Estas conclusões foram obtidas após terem caracterizado 

limnologicamente 18 lagoas da região do baixo rio Doce. Além deste estudo, 

destacam-se, na região, as contribuições de Huszar et al. (1990) que avaliaram a 

estrutura da comunidade fitoplanctônica nas mesmas lagoas avaliadas por Bozelli et 

al (1992); Huszar et al. (1994) que estudaram a variação nictemeral (48h) do 

fitoplâncton na lagoa Juparanã; CAVATI E FERNANDES e Fernandes (2008) que 

avaliaram a comunidade de algas perifíticas na lagoa Juparanã comparando-a com 

o rio Pequeno, canal que a comunica com o rio Doce. Destaca-se, assim, que os 

estudos limnológicos realizados nos ecossistemas lacustres do baixo rio Doce ainda 

são incipientes, em especial na lagoa Juparanã, o que demanda avaliações 

integradas no sentido de subsidiar o gerenciamento lacustre em função da pressão 

antrópica que este ecossistema vem sofrendo. 

1.2 Indicadores Ambientais  

A palavra ‘indicador’ deriva do latim indicare, que significa destacar ou revelar algo 

(HAMMOND et al. 1995). Os indicadores são modelos simplificados da realidade 
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com a capacidade de facilitar a compreensão dos fenômenos, de aumentar a 

capacidade de comunicação de dados brutos e de adaptar as informações à 

linguagem e aos interesses locais dos tomadores de decisão e podem apresentar 

valores de referência normativos (regulamentares) ou científicos, porém alguns são 

avaliados em termos de dinâmica temporal, independente de valores de referência 

(MAGALHÃES JÚNIOR, 2007). Para Hardi e Barg (1997), os indicadores são sinais 

referentes a eventos e sistemas complexos, representando trechos de informações 

que direcionam para características dos sistemas, enfatizando o que está 

acontecendo. São usados, portanto, para simplificar informações sobre fenômenos 

complexos e para tornar a comunicação sobre os mesmos mais compreensível e 

quantificável.  

Assim, os dados obtidos da avaliação das variáveis limnológicas de um ecossistema 

lacustre, considerados indicadores, podem ser condensados em um valor sintético, e 

desempenhar uma função de descrição e de representação compreensível e 

significativa do estado atual e das tendências da qualidade da água, caracterizando 

um índice, sendo, portanto, utilizados como informações gerenciais e como uma 

ferramenta na tomada de decisões relativas aos recursos hídricos (PNMA II, 2005). 

Baseado nesta estrutura, um conjunto de indicadores pode se agregar formando um 

índice integrado, pois um indicador diferencia-se de um índice de qualidade da água 

por representar uma característica específica da água, que pode ser física, química 

ou biológica, enquanto índices de qualidade da água agregam dois ou mais 

indiciadores (e.g., o índice de estado trófico). Desta forma, Ott (1978) descreveu um 

índice como “um instrumento para reduzir uma grande quantidade de dados a uma 

forma mais simples, retendo o seu significado essencial”. 

De acordo com Domingues e Ribeiro (1997) os estudos, em termos mundiais, 

utilizando indicadores ambientais são relativamente recentes, datando a partir da 

década de 1980, ao contrário dos indicadores sociais, adotados sistematicamente a 

partir da década de 1970. Na década de 1990, a tendência global na busca do 

desenvolvimento sustentável estimulou os estudos sobre indicadores direcionados à 

gestão sustentável dos recursos naturais, citados, por exemplo, pela Agenda 21, em 

seus capítulos 8 e 40 (VAN BELLEN, 2005). Conforme este autor, para uso de 

indicadores relacionados à avaliação de sustentabilidade é necessário que eles 
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sejam holísticos e suficientemente amplos para englobar uma gama de fatores 

(dimensões) que estão relacionados com a sustentabilidade, como ecológicos, 

econômicos, sociais, culturais, institucionais e outros.   Isto se deve à amplitude do 

conceito de desenvolvimento sustentável que foi definido pela Comissão Brundtland 

e é o mais aceito pela World Commission on Environmental and Development como 

“aquele que atende as necessidades dos presentes sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades”, 

dentre as mais de 100 definições, conforme revisão de Elktington (2001). 

Em função disso, Van Bellen (2005) fez um levantamento dos principais índices de 

sustentabilidade desenvolvidos e utilizados, resultando em 18 diferentes métodos, 

dos quais três foram mais relevantes no contexto internacional atual, identificados a 

partir da técnica Delphi aplicada em sua pesquisa: Ecological Footprint (pegada 

ecológica), Dashboard of Sustainability (painel de sustentabilidade) e Barometer of 

Sustainability (barômetro de sustentabilidade). Em síntese, conforme descreve 

Lourenço (2009), apesar das similaridades, cada índice tem um enfoque específico 

que os diferencia. Ecological Footprint equaciona a sustentabilidade à capacidade 

de recuperação do ecossistema, criando os limites da sustentabilidade para uma 

determinada região.  Dashboard of Sustainability utiliza-se de indicadores em três 

dimensões consideradas críticas para a sustentabilidade: a econômica, a social, e a 

ambiental. Como todas as três dimensões recebem pesos iguais na elaboração do 

índice, esta ferramenta descreve a sustentabilidade baseando-se na 

sustentabilidade destas três dimensões. Finalmente, Barometer of Sustainability 

subsidia a tomada de decisões baseado na composição de vários indicadores, 

através de uma escala de desempenho que padroniza as medições de todos.  

No entanto, Dahl (1997) afirma que, dadas a dimensão e a complexidade do objeto, 

o desenvolvimento sustentável e a sua compreensão com a utilização de indicadores 

constituem um grande desafio, pois como o desenvolvimento sustentável deve ser 

explorado de forma dinâmica, o maior desafio de seus indicadores é refletir a 

situação de sustentabilidade, de maneira simples, que defina a própria ideia, apesar 

da incerteza e da complexidade. Desta forma, para que sejam realmente efetivos no 

sentido de subsidiar e aprimorar o processo decisório, com a introdução da variável 

ambiental, os sistemas de avaliação da sustentabilidade devem ter um alto grau de 
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representatividade (VAN BELLEN, 2005). Neste sentido, pesquisas adicionais de 

análises das ferramentas já existentes são relevantes para fornecer as bases 

teóricas e práticas necessárias para criação de bons indicadores (LOURENÇO, 

2009), assim como as variáveis ambientais podem ser aprimoradas com objetivo de 

se tornarem indicadores eficazes, dentre os quais se destacam os indicadores 

limnológicos, como a comunidade fitoplanctônica.  

Com relação à qualidade da água, os índices podem ser utilizados com finalidade 

de: análise de tendências, i.e., avaliarem as mudanças na qualidade ambiental em 

um determinado período de tempo, acompanhando a qualidade do recurso hídrico, o 

que está relacionado à pesquisa científica, no sentido de serem utilizados como 

ferramenta para estudo da dinâmica do ecossistema e descritores de problemas aos 

quais estão submetidos; informações ao público sobre as condições de um 

determinado ecossistema; determinação do cumprimento ou não da legislação 

ambiental e distribuição de verbas e determinação de prioridades por parte dos 

tomadores de decisão, servindo como instrumento de gestão de recursos hídricos e, 

comparação de condições ambientais em áreas geográficas distintas (OTT, 1978).  

1.3 Modelo DPSIR de classificação dos indicadores 

Os indicadores ambientais devem ser organizados com base em um modelo, cuja 

classificação não deve representar apenas uma atividade intelectual, mas ser capaz 

de permitir uma ampla compreensão de quais indicadores devem ser utilizados a fim 

de se obter uma melhor descrição do sistema e quais indicadores podem ser 

agrupados para elaboração de um possível índice (FIDALGO, 2003). A Organização 

de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (Organization for Economic 

Cooperation and Development - OECD) foi uma das pioneiras no desenvolvimento 

de indicadores de sustentabilidade, através da criação da estrutura conceitual 

baseada na causalidade sobre indicadores ambientais, conhecida como Pressão – 

Estado - Resposta (Pressure – State – Response: PSR) (OECD, 1994).  

Pressões antrópicas referem-se às forças atuantes sobre o meio ambiente, sejam 

diretas (e. g. poluição) ou indiretas (e. g. alterações de habitats e introdução de 

espécies exóticas). Por outro lado, os indicadores de estado refletem a condição e a 

dinâmica dos recursos ambientais e os indicadores de resposta referem-se à eficácia 
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das intervenções humanas na resolução dos problemas ambientais, ou seja, 

corresponde à resposta da sociedade a essas mudanças mediante políticas 

ambientais, econômicas ou setoriais (FIDALGO, 2003), atuando tanto sobre as 

variáveis de pressão quanto nas variáveis de estado.  

O modelo PSR subsidiou alguns trabalhos sobre indicadores de desenvolvimento 

sustentável, destacando-se, no Brasil, o estudo sobre indicadores ambientais da 

Amazônia (DOMINGUES e RIBEIRO, 1997). Sua utilização na iniciativa do Ministério 

do Meio Ambiente para criação do Programa Nacional de Monitoramento Ambiental 

Integrado (PROGRAMA MONITORE), com o objetivo de estabelecer, devido à 

característica do modelo PSR, a produção de informações relacionadas à qualidade 

ambiental, associada à análise das medidas adotadas pelo governo e sociedade 

diante do cenário observado (RIZZO, 2001) e para avaliação do estado trófico de 

quatro sistemas estuarinos da região sudeste-sul do Brasil (MIZERKOWSKI, 2007).  

De acordo com Fidalgo (2003) e Zacharias et al. (2008), a partir da estrutura PSR, 

Smeets e Weterings descreveram, em 1999, um modelo para o desenvolvimento de 

indicadores ambientais proposto pela Agência Europeia de Meio Ambiente 

(European Environmental Agency – EEA) denominado Forças motrizes – Pressões -  

Estado – Impactos - Resposta (Driving Force – Pressure – State – Impact -  

Response: DPSIR), em que as forças motrizes foram adicionadas para ajustar 

adequadamente os indicadores sociais, econômicos e institucionais, isto é, para 

descrever, conforme cita a primeira autora, o desenvolvimento social, demográfico e 

econômico da sociedade e as correspondentes mudanças no estilo de vida, níveis 

de consumo e padrões de produção, as quais causam pressões ao ambiente. 

Segundo Beu (2008) este modelo procura, portanto, associar as forças motrizes 

subjacentes às pressões que estão ocorrendo no meio ambiente, alterando o seu 

estado. Essas alterações podem causar impactos que necessitam de respostas da 

sociedade de maneira a modificar ou minimizar o efeito das ações humanas. As 

respostas geralmente correspondem a ações gerenciais que podem ser direcionadas 

a todos ou a qualquer elemento do modelo. Desta forma, o mesmo é estruturado de 

forma integrada, por meio de retroalimentação das ligações causais (Figura 1).  
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Figura 1: Estrutura esquemática do modelo conceitual DPSIR. Fonte: Fidalgo (2003). 

O modelo DPSIR já vem sendo utilizado no gerenciamento costeiro integrado e na 

gestão de ecossistemas aquáticos conforme citado em Clark (1996), Pirrone et al. 

(2005), Borja et al. (2006), Lin, Xue e Lu (2007) e Zacharias et al. (2008). No Brasil, 

dentre os estudos de avaliação ambiental utilizando este modelo destacam-se as 

contribuições de Beu (2008), na região estuarino-lagunar de Iguape-Cananéia (SP), 

Hort (2008) na zona costeira de Santa Catarina e Léllis (2010) nas lagoas Jacuném 

e Juara (ES). Segundo este último autor, o modelo DPSIR contempla aplicações de 

caráter espacial, variando do local ao internacional, tratando de questões chave em 

um universo menor, como a eutrofização em uma lagoa costeira, mas também 

questões mais amplas como a gestão integrada de bacias hidrográficas e zonas 

costeiras.  

Esta amplitude analítica é atribuída ao papel que os indicadores ambientais têm de 

constituir, assim como fomentar, diferentes etapas do modelo DPSIR, pois 

demonstram a atual situação do meio, para que seu uso e manejo sejam efetuados 

da melhor forma. E, desta maneira, o modelo assume uma estrutura sistêmica de 

integração, funcionando a partir de inputs e outputs no sistema (BEU, 2008). 

Assim, como as lagoas costeiras são ecossistemas particularmente ameaçados, em 

função da forte pressão da ocupação desordenada da sua bacia hidrográfica de 

entorno, tipicamente observada nos países em desenvolvimento (BARROSO, 2007; 

ESTEVES et al., 2011), são sistemas que demandam a utilização de um conjunto de 

estratégias para subsidiar seu gerenciamento, como a aplicação do modelo DPSIR 
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baseado em indicadores selecionados a partir da avaliação e monitoramento 

limnológico. Este tipo de abordagem torna-se relevante, em termos de estratégias 

facilitadoras do mecanismo de gerenciamento lacustre, pois as lagoas costeiras 

oferecem uma gama de bens e serviços para a população residente na zona 

costeira, os quais se encontram ameaçados pela degradação antrópica. De acordo 

com dados do Ministério do Meio Ambiente (2013), aproximadamente um quarto da 

população brasileira vive na zona costeira. 

Diante do contexto apresentado, esta pesquisa reveste-se de fundamental 

importância por apresentar caráter pioneiro no estado do Espírito Santo, utilizando a 

dinâmica física lacustre, a avaliação limnológica de dados abióticos e bióticos da 

comunidade fitoplanctônica, a análise uso e ocupação da terra, a fim de apontar 

indicadores ambientais que atuem como bons descritores das condições do meio, 

dentro de um contexto integrado, através da aplicação do modelo DPSIR e, desta 

forma, fornecer uma ferramenta acessível e aplicada para subsidiar o gerenciamento 

lacustre e a tomada de decisões. 
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2. HIPÓTESES  

As hipóteses desta pesquisa são: 

- As condições meteorológicas associadas às características físicas das lagoas 

costeiras são relevantes para a sua dinâmica física. Em locais de ventos fortes, 

como os ambientes costeiros, a principal forçante meteorológica para a circulação da 

água é a tensão do vento sobre a superfície, sendo consideráveis também os efeitos 

das variações de temperatura e pluviosidade. Os processos de mistura e transporte 

dentro ecossistema lacustre determinarão a resposta ecológica, relativa à estrutura e 

dinâmica do fitoplâncton e das variáveis limnológicas abióticas em respostas às 

variáveis meteorológicas e aos fluxos de entrada e saída. 

- Nutrientes excedentes em águas superficiais naturais podem ser associadas às 

fontes externas provenientes da bacia hidrográfica lacustre, as quais podem ser 

pontuais ou difusas. Neste caso, a classificação do uso e ocupação da terra 

contribuem para compreensão do aporte alóctone que influencia as variáveis 

limnológicas abióticas e bióticas do fitoplâncton.  

- O modelo DPSIR associa indutores antrópicos (D), e.g. padrões de uso e ocupação 

da terra da bacia hidrográfica lacustre, às pressões (P) que ocorrem no ecossistema 

aquático e que alteram seu estado (S). Essas alterações podem causar impactos (I) 

que necessitem de respostas (R) da sociedade de maneira a modificar ou minimizar 

o efeito das ações humanas, sendo que estas ações podem ser dirigidas a todos ou 

qualquer elemento do modelo. A análise das variáveis limnológicas abióticas e 

bióticas do fitoplâncton pode atuar como indicadores ambientais induzidos pelo 

padrão de uso e ocupação da terra da bacia hidrográfica lacustre, configurando uma 

avaliação ambiental integrada. 
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GERAL 

• Avaliar as condições ambientais da lagoa Juparanã (ES), através de 

indicadores limnológicos, associação com uso e ocupação da terra na sua 

bacia hidrográfica e aplicação do modelo conceitual DPSIR, visando uma 

abordagem integrada. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar a dinâmica física lacustre; 

• Analisar as características limnológicas (físicas, químicas e físico-químicas) e 

da comunidade fitoplanctônica da lagoa Juparanã em escala temporal (verão 

e inverno) e espacial (quatro estações amostrais distribuídas ao longo do eixo 

longitudinal da lagoa); 

• Determinar o padrão de uso e ocupação da terra da bacia hidrográfica da 

lagoa Juparanã, com ênfase no entorno lacustre; 

• Associar as características limnológicas com o padrão de uso e ocupação da 

terra, apontando os indicadores ambientais que melhor reflitam esta avaliação 

integrada; 

• Aplicar o modelo conceitual DPSIR para promover a integração quanto aos 

indutores, pressões, impactos e estado(s) do ecossistema e avaliar as 

prováveis respostas da gestão. 
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4. TIPOLOGIA DA PESQUISA 

Os tipos de pesquisas podem ser classificados de muitas maneiras, por critérios que 

variam segundo diferentes enfoques. Por finalidade, as pesquisas podem ter caráter 

“puro” ou “aplicado”, existindo, entre as mesmas, uma interface em que a pesquisa 

“pura” pode, ocasionalmente, fornecer conhecimentos passíveis de aplicações 

práticas, enquanto a “aplicada” pode resultar na descoberta de princípios científicos 

que promovam o avanço do conhecimento em determinada área (ANDRADE, 2010), 

o que caracteriza, portanto, o presente estudo.  

A pesquisa que resulta nesta Tese de Doutorado caracteriza-se como um trabalho 

científico original que visa contribuir com informações para evolução do 

conhecimento científico, configurando-se como pesquisa explicativa, pois registra, 

analisa e interpreta fenômenos estudados, identificando seus fatores determinantes 

(causas). Além disso, busca a explicação dos acontecimentos, fundamentada no 

conhecimento científico, utilizando o método experimental.  

Porém, simultaneamente, esta pesquisa não deixou de ser exploratória, uma vez 

que foi necessária uma extensa consulta bibliográfica a fim de proporcionar maiores 

informações sobre os assuntos aqui abordados, facilitar a delimitação do tema de 

trabalho, definir os objetivos e formular as hipóteses, bem como direcionar o enfoque 

da análise. 

É caracterizada também como pesquisa de campo, baseada na observação e 

registro dos dados tal como ocorrem na realidade em referido local, sem 

interferência do pesquisador sobre os mesmos. No entanto, para subsidiar a 

discussão e a proposta da tese foi necessária a aquisição de algumas informações, 

configurando parte deste estudo como uma pesquisa de fonte documental. 
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5. ÁREA DE ESTUDO: 

5.1 Caracterização da Área de Estudo  

A Bacia Hidrográfica do rio Doce, onde se insere a lagoa Juparanã, está localizada 

na região sudeste do Brasil, entre os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, nos 

paralelos 17°45’ e 21°15’ de latitude sul e nos meridianos 39°55’ e 43°45’ de 

longitude oeste. Abrange 230 municípios compreendidos desde a região leste de 

Minas Gerais e norte do Espírito Santo cuja economia encontra-se baseada em 

atividades como grandes projetos de mineração, silvicultura, siderurgia de grande 

porte, geração de energia elétrica, exploração de pedras preciosas e semipreciosas, 

pecuária de corte e leiteira, suinocultura, cana-de-açúcar, cafeicultura, além de 

atividades agrícolas de subsistência (CUPOLILLO et al., 2008). 

Quanto ao ordenamento fluvial, de acordo com a classificação proposta por Strahler 

(1952) a bacia do rio Doce é dividida em 24 Sub-bacias, considerando a partir da 5ª 

ordem até a 10ª. A maior Sub-bacia do Espírito Santo é a do rio São José, com uma 

área de 2.310,13 km², onde deságua a maior lagoa natural de toda a bacia do rio 

Doce, a lagoa Juparanã, que possui 62,06 km² de área (BARROSO e MELLO, 

2013). Segundo Barroso (2007), a região do baixo rio Doce (Espírito Santo) possui 

cerca de 90 lagoas, o que corresponde a uma área total de 165 km², representando 

um dos mais importantes sistemas lacustres costeiros do Brasil (Figuras 2 e 3).  
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Figura 2: Localização geográfica da lagoa Juparanã (ES). 
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Figura 3: Detalhe do rio São José na cabeceira da lagoa Juparanã e do rio Pequeno, canal 

na desembocadura da lagoa que a comunica ao rio Doce (ES). 

 

De acordo com Suguio et al. (1982), as lagoas do baixo rio Doce (ES), foram 

originadas através de dois tipos de processos geológicos: a partir da sedimentação 

da foz de antigos tributários, por ação marinha e fluvial, geralmente encaixada em 

grandes vales, como a lagoa Juparanã, ou por resquícios de grandes e antigas 

lagunas costeiras, localizadas, portanto, mais próximas do litoral. Suguio e Kohler 

(1992) citam que as lagoas do baixo rio Doce originaram-se a partir da intensa 

dissecação de antigos tributários do rio Doce durante a Última Glaciação (entre 

15.000 e 18.000 AP), resultando em vales escavados por mais de 100 m abaixo do 

nível do mar, o que justifica as elevadas profundidades registradas nas lagoas das 

Palmas e Nova, cujo estudo batimétrico realizado por Barroso et al. (2012) revelou 

profundidade máxima nestes ecossistemas de 33,9 m e 50,7m, respectivamente. Em 

seguida, há uma tendência de subida do nível do mar, atingindo entre 4 e 5 metros 

Oceano Atlântico 
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acima do nível marinho atual em 5.100 anos AP. Nesta fase, os principais tributários 

do rio Doce foram afogados, formando ambientes estuarinos e lagunares. No estudo 

realizado por Bandeira Júnior et al. (1975) na desembocadura da lagoa Juparanã no 

rio Pequeno, canal que a comunica ao rio Doce, foram reconhecidos 10 a 15 metros 

de depósitos fluviais indiferenciados e 45 a 50 metros de lamas estuarinas, ricas em 

organismos marinhos. Suguio e Kohler (1992) associam o afogamento destes 

antigos vales e a colmatação das lamas estuarinas sobre a superfície escavada à 

possível barragem destes paleotributários, originando o sistema de lagoas do baixo 

vale do rio Doce. 

O estudo batimétrico realizado por Hatushika (2005) na lagoa Juparanã permitiu a 

investigação de sua morfologia, através da identificação dos elementos que 

configuram a geometria do leito do lago, como simetria, linearidades e 

desnivelamentos batimétricos, atribuídos aos principais mecanismos estruturais e 

morfotectônicos cenozóicos reconhecidos na área de estudo (Figura 4).  

A lagoa apresenta um contorno retilíneo que se estende desde sua desembocadura 

(ao sul) até a ilha do Imperador, na porção norte do corpo lacustre, bifurcando-se, a 

partir deste ponto, em dois braços distintos.  Segundo este mesmo autor, em geral, 

possui profundidades médias entre 12 e 13 metros, chegando a profundidades 

superiores a 15 m, no setor central-meridional da lagoa. Entre a desembocadura e a 

cabeceira deste ecossistema, ocorrem diferentes variações de profundidade. Na 

porção sul da lagoa Juparanã, adjacente à sua desembocadura, as profundidades 

aumentam bruscamente até 8 m. A partir deste ponto, em direção ao centro do lago, 

as profundidades passam a variar suavemente, alcançando de 13 a 15 m de 

profundidade na parte central. As profundidades tendem a diminuir levemente em 

direção à ilha do Imperador, alcançando, neste setor, profundidades entre 7 a 10 

metros. Há um aumento da profundidade do fundo do lago ao norte da ilha, 

chegando a trechos com 11 m, tendendo a um novo raseamento em direção à 

cabeceira da lagoa (Figura 4). São observadas diversas assimetrias de fundo, ao 

longo da lagoa Juparanã, sendo a mais evidente observada na região central da 

lagoa por profundidades acima de 15 m, sendo que este autor registrou 21 m em 

seu estudo batimétrico. Essas mudanças podem estar associadas aos 



35 

 

 

 

estrangulamentos neste corpo lacustre, imposto por possíveis movimentos 

tectônicos cenozóicos.  

A análise sismoestratigráfica da lagoa Juparanã realizada por Hatushika (2005) 

identificou duas fases de sedimentação quaternária neste ecossistema, sendo a 

mais antiga representada por depósitos arenosos fluviais indiferenciados 

holocênicos e a mais recente associada a depósitos lacustres, formados por lamas 

com acamamento planar depositadas no fundo da lagoa Juparanã e depósitos 

arenosos nas bordas do corpo lacustre, atribuídos à fase lacustre instalada após o 

barramento da lagoa Juparanã, provavelmente gerados por falhas associadas ao 

regime extensional e idade holocência. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Mapa batimétrico da lagoa Juparanã (ES). Fonte (HATUSHIKA, 2005). 
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A lagoa Juparanã abrange os municípios de Rio Bananal, Sooretama e Linhares, 

pertencendo juridicamente a este último, onde se distribui o maior percentual de sua 

área. Este município possui três grandes compartimentos geomorfológicos: a Região 

Serrana (correspondente a 10% da área total do município), a Planície dos 

Tabuleiros (37% da área total do município) e a Planície Costeira (53% da área total 

do município). Desta forma, a lagoa Juparanã está inserida na Planície dos 

Tabuleiros que, de acordo com Suguio et al. (1982), é uma província instalada sobre 

os sedimentos de Formação Barreiras caracterizada por interflúvios de superfície 

plana com declividade para o mar da ordem de 1,2 m/Km. Estes autores ainda 

afirmam que seus vales são frequentemente mais largos e têm fundos planos 

colmatados por sedimentos quaternários (Figura 5) (PEREIRA-JUNIOR et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Aspecto fisiográfico do Baixo Rio Doce com distinção das três províncias 

geomorfológicas da região (Fonte: SUGUIO et al., 1982). 
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A região apresenta o tipo climático Aw que, de acordo com a classificação de William 

Köppen, é caracterizado como tropical quente e úmido, com chuvas de verão e com 

inverno seco (Suguio et al., 1982). De acordo com esta classificação, o clima do tipo 

A apresenta temperaturas médias do mês mais frio superiores a 18°C, sendo a 

subclassificação Aw atribuída ao clima caracterizado por período seco bem definido. 

Segundo Aprile et al. (2004) a pluviosidade média anual na região do baixo rio Doce 

é de 1.232,3 mm/ano, sendo que as precipitações máximas ocorrem entre dezembro 

e janeiro com médias de 244,4 mm, e as mínimas em julho com médias de 50,3 mm. 

As direções de ventos predominantes na região (Figura 6) são nordeste, associados 

às brisas marinhas com atuação durante o dia, e sudeste, relacionado às passagens 

de frentes frias que ocasionalmente invadem a região, sendo mais freqüente no 

inverno (SUGUIO et al., 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Frequência da direção e velocidade dos ventos na estação meteorológica próxima 

à lagoa Juparanã – média anual (Fonte: Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural - 

INCAPER, 2012). 
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Para realização deste estudo foram estabelecidas quatro estações amostrais 

distribuídas ao longo do eixo longitudinal da lagoa, compreendidas na zona lêntica 

do ecossistema, pois esta funciona com uma fonte de organismos planctônicos, 

tipicamente pelágicos (e.g. o fitoplâncton), que são transportados à jusante e podem 

servir de base para as teias alimentares (ARMITAGE e CAPPER, 1976; PERBICHE-

NEVES e NOGUEIRA, 2010), através da transferência de massa e energia de 

produtores para níveis tróficos superiores (MARGALEF, 1983; ODUM, 2004). 

Embora, aparentemente próximas da região litorânea, as estações localizam-se na 

região limnética, devido ao fato da lagoa Juparanã apresentar margens abruptas 

com reduzidas regiões litorâneas. Desta forma, a estação 1 (E1) está localizada ao 

sul, na direção do rio Pequeno, canal que comunica a lagoa ao rio Doce. A estação 

2 (E2) está próxima de remanescentes florestais, considerados restritos no entorno 

da lagoa.  A estação 3 (E3) está inserida na baía do Guaxe, onde verificou-se 

atividade de piscicultura intensiva e a estação 4 (E4) está localizada ao norte, no 

sentido, porém não próxima, da desembocadura do rio São José na lagoa. (Figuras 

7 e 8). 
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Figura 7: Localização das estações amostrais na lagoa Juparanã (ES).
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Figura 8: Aspecto geral das estações amostrais: E1 - mostrando ao fundo a cidade de 

Linhares, abastecida pelo rio Pequeno, canal que comunica a lagoa Juparanã ao rio Doce. 

E2 – evidenciando o estado de conservação florestal do entorno lacustre. E3 – mostrando a 

atividade da piscicultura e a silvicultura no entorno. E4 – evidenciando uma região de 

entorno degradada em início de recuperação. 

 

5.2 Inventário limnológico da lagoa Juparanã 

No período de 1990 a 2008, quando foi iniciado este estudo, foram realizadas 

anteriormente seis pesquisas limnológicas na lagoa Juparanã (HUSZAR et a.l, 1990; 

BOZELLI et al.,1992; HUSZAR et al., 1994; GONÇALVES, 2005; BASSANI, 2006; 

CAVATI e FERNANDES, 2008). 
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Nestas pesquisas, apenas o trabalho de Bozelli et al. (1992) realizou um estudo das 

variáveis limnológicas abióticas e da biomassa fitoplanctônica da lagoa Juparanã, 

através da estimativa da concentração de clorofila a, juntamente com 17 

ecossistemas lacustres da região do Baixo rio Doce (ES). O de HUSZAR et al. 

(1990) avaliou a estrutura da comunidade fitoplanctônica nestes mesmos 

ecossistemas aquáticos de Bozelli et al. (1992).  Três pesquisas avaliaram diferentes 

aspectos da comunidade fitoplanctônica apenas na lagoa Juparanã (HUSZAR et al., 

1994; GONÇALVES, 2005 e BASSANI, 2006) e uma (CAVATI e FERNANDES, 

2008) comparou a comunidade de algas perifíticas da lagoa Juparanã com o rio 

Pequeno, canal que a comunica com o rio Doce. O estudo de Huszar et al. (1994) 

avaliou a dinâmica nictemeral da comunidade fitoplanctônica em relação aos 

principais fatores abióticos da lagoa Juparanã. O de Gonçalves (2005) verificou a 

variação espacial e temporal do fitoplâncton e seu potencial bioindicador do estado 

trófico e o de Bassani (2006) também avaliou a variação nictemeral da fitoplâncton 

na lagoa Juparanã, porém em três profundidades amostrais (superfície, 

profundidade da zona eufótica e fundo) nos períodos seco e chuvoso. 

 A influência das variáveis meteorológicas foi considerada apenas nos trabalhos de 

Gonçalves (2005), Bassani (2006) e CAVATI e FERNANDES (2008), que realizaram 

avaliações da comunidade nos períodos seco e chuvoso, enfatizando, portanto o 

efeito da pluviosidade na dinâmica das variáveis limnológicas abióticas e na 

estrutura e dinâmica das comunidades de microalgas, sendo que nos estudos 

anteriores, de caráter descritivo, porém de grande relevância ao conhecimento 

científico da biodiversidade de fitoplanctônica, as avaliações foram realizadas 

apenas no período chuvoso. Considerando os trabalhos com as comunidades de 

microalgas (fitoplâncton e perifíton), os atributos avaliados foram densidade total, 

densidade de cianobactérias, riqueza de táxons e biovolume, também analisados 

nesta pesquisa, além da dominância e abundância de espécies, diversidade e 

equitabilidade, sendo os dados obtidos nestes estudos comparados aos desta 

pesquisa ao longo da discussão dos resultados. 
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6 METODOLOGIA  

6.1 Variáveis meteorológicas 

Os dados de pluviosidade, temperatura do ar, radiação solar, velocidade e direção 

dos ventos foram obtidos na base de dados do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET), cuja estação meteorológica próxima à lagoa Juparanã encontra-se situada 

sob as coordenadas 19°40' S e 40°06' W.  

Para caracterizar o padrão temporal do vento dos quadrantes nordeste e sudeste, 

predominantes na região, conforme mostrado na figura 6 e, desta forma, sua 

influência sobre as variáveis limnológicas estudadas, foi calculado o fetch efetivo (Lf 

em km), conforme Håkanson (1981). Para expressão dos resultados do cálculo do 

fetch utilizou-se o método de interpolação espacial de curvatura mínima ou Spline, 

amplamente aceito e usado atualmente na interpolação de dados hidrográficos 

costeiros (MAZZINI e SCHETTINI, 2009) por apresentar boa convergência, 

aproximações precisas das derivações e boa estabilidade na presença de erros de 

aproximações (EMERY e THOMPSON, 1997), além de ser adequado para 

superfícies que representam tendências gradativas (AMORIM et al., 2008), como é o 

caso do fetch na lagoa Juparanã.  

Os resultados foram apresentados em mapas representativos do modelo de 

comportamento dos ventos nordeste e sudeste a partir da interpolação espacial pelo 

método Spline, construídos a partir de uma malha regular quadrangular (MAZZINI e 

SCHETTINI, 2009), de 25 m x 25 m, envolvendo todo o domínio de pontos da lagoa 

Juparanã, totalizando 50 pontos, incluindo as estações amostrais. Utilizou-se o 

módulo de análise espacial (Spatial Analyst) do Sistema de Informações Geográfica 

(SIG) “ArcGIS Desktop 9.3” (ESRI), através do interpolador regularizado. A partir da 

construção da malha de pontos o fetch efetivo foi calculado por meio de medidas 

angulares de 0° a 42° com intervalos de 6° à direita e à esquerda (Figura 9), 

medindo-se a distância de cada ponto até a margem da lagoa, em oposição à 

direção do vento considerado, conforme descrito em Håkanson (1981). Segundo 

este autor, a equação utilizada para calcular o fetch efetivo é: 

Fetch efetivo (km) = Σ x. cos (α) / Σ cos (α) 
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Figura 9: Esquema utilizado para determinação do valor do fetch efetivo (Fonte: Lopardo, 

2002). 

A partir dos dados de fetch foi calculada a altura de onda (m) produzida no sistema 

(HÅKANSON, 1981), através da seguinte fórmula: 

Altura da onda (m) = (√fetch calculado no ângulo °0) . 0,105 

Onde: 

Ângluo °0 = ângulo da direção escolhida a partir do ponto de coleta. 

Os resultados do cálculo do fetch efetivo (km) e da altura de onda (m) foram 

expressos em mapas, representando os modelos resultantes da ação dos ventos 

nordeste e sudeste, predominantes na região no verão e inverno, respectivamente. 

A partir dos dados de radiação incidente durante o período amostral foi estimado o 

balanço de calor na lagoa Juparanã. Segundo Tundisi e Matsumura-Tundisi (2008), 

a determinação do balanço de calor em ecossistemas aquáticos continentais, 
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subsidia a compreensão dos efeitos físicos sobre os ecossistemas e sua influência 

nos processos químicos e biológicos. Estes mesmos autores afirmam que variações 

diurnas que ocorrem nas transferências de calor são responsáveis por aquecimentos 

e resfriamentos térmicos e pelo comportamento das massas de água de diferentes 

períodos diários. De modo geral, o fluxo líquido através da superfície da água 

depende de condições meteorológicas, e.g., variações de temperatura do ar e da 

água, radiação solar, umidade relativa e velocidade do vento, as quais dependem da 

latitude, longitude e altitude em que se localiza o ecossistema aquático, conforme a 

seguinte expressão matemática: 

Øn = ØSW – ØLW – ØS – ØL + ØA 

Onde: 

Øn = balanço de calor (J.m-2. s-1); 

ØSW = radiação de ondas curtas; 

ØLW = radiação de ondas longas; 

ØS = fluxo de calor sensível (condução – convecção); 

ØL = fluxo de calor latente (evaporação); 

ØA = advecção (correntes) 

Assim, o balanço de calor na lagoa Juparanã foi estimado através do cálculo da 

radiação incidente na superfície da lagoa durante o dia e do calor sensível da 

mesma, através das seguintes equações: 

Øinc = Σ(rad. incidente) x 3600 

Onde: 

Øinc = radiação diária incidente (J.m-2); 

rad. incidente = radiação incidente no intervalo de tempo t (J.m-2. s-1); 



45 

 

 

 

3600 = constante de conversão do intervalo de horas para segundos. 

O calor sensível foi calculado a partir da seguinte expressão: 

Calor sensível (J. m-2) = ρmedio. H media. cH2O. (°Tmáx - °Tmín) 

Onde: 

ρmedio (densidade da água) = 1000 kg.m-3; 

H media = profundidade média da lagoa em cada período (m); 

cH2O (calor específico da água) = 4186 J. kg-1; 

°Tmáx = temperatura máxima da água ao longo do dia (°C); 

°Tmín = = temperatura mínima da água ao longo do dia (°C); 

6.2 Variáveis limnológicas abióticas 

6.2.1 Periodicidade amostral 

Foram realizadas onze amostragens na lagoa Juparanã, sendo seis no verão 

(período chuvoso) e cinco no inverno (período seco), em intervalos semanais nos 

respectivos períodos, considerando duas semanas consecutivas em cada mês. No 

verão, as amostragens ocorreram nos meses de novembro e dezembro de 2009 e 

janeiro e fevereiro de 2010 (amostragens de 1 a 6). No inverno, nos meses de junho, 

julho e agosto de 2010 (amostragens de 7 a 11), conforme mostra a Tabela 1. 

Para minimizar os efeitos diurnos e permitir a investigação do maior números de 

condições possíveis sobre a dinâmica da lagoa Juparanã, as amostragens foram 

realizadas alternadamente da estação 1 (E1) para a estação 4 (E4) e vice-versa. A 

realização deste procedimento justifica-se nas observações e registros obtidos na 

amostragem piloto desta pesquisa, realizada em 25 de julho de 2009 (inverno - 

período seco), considerando as mesmas variáveis que foram avaliadas no presente 

estudo. 
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Tabela 1: Delineamento da periodicidade amostral adotada nesta 

pesquisa. 

Período Data da amostragem Número da amostragem 

chuvoso 

21/11/2009 1 

29/11/2009 2 

13/12/2009 3 

19/12/2009 4 

23/01/2010 5 

05/02/2010 6 

seco 

19/06/2010 7 

26/06/2010 8 

17/07/2010 9 

24/07/2010 10 

14/08/2010 11 

 

6.2.2 Amostragens  

A profundidade total de cada estação foi determinada com profundímetro Speedtech 

Depthmate. A transparência da água foi estimada a partir da média de descida e 

subida do disco de Secchi. A partir do valor obtido da transparência da água foi 

então estimado o limite da zona eufótica (Zeu), admitindo a profundidade de 

incidência de 1% de luz, multiplicando-o pelo fator de conversão 2,7, conforme Cole 

(1994). 

Nas quatro estações amostrais da lagoa Juparanã (E1, E2, E3 e E4) foram 

realizadas perfilagens da superfície até o fundo da coluna d’água, a cada 0,5 m, da 

temperatura da água (°C), pH, concentração de oxigênio dissolvido (% de 

saturação), condutividade elétrica (µS/cm) e concentração de sólidos totais 

dissolvidos (mg/L), utilizando medidor multiparâmetros Horiba US-50. 

Na superfície, na profundidade da zona eufótica (1% de luz) e no fundo da coluna 

d’água foram coletadas amostras de água, utilizando garrafa de Niskin, para 



47 

 

 

 

determinação da concentração fósforo total (P-total), ortofosfato (P-PO4
3-) nitrito (N-

NO2-), íon amônio (N-NH4+), clorofila a e feopigmentos, material particulado em 

suspensão e turbidez, sendo esta última analisada imediatamente, através de 

turbidímetro LaMotte 2020. Para determinação de P-PO4
3-, N-NO2- e N-NH4+, 

clorofila a e feopigmentos as amostras foram transportadas ao laboratório sob baixa 

temperatura. 

6.2.3 Análise das amostras 

No laboratório, para determinação de P-PO4
3-, N-NO2- e N-NH4 as amostras foram 

filtradas, utilizando membrana filtrante Whatman GF/F, 47 mm de diâmetro e 0,7 um 

de porosidade. A determinação da concentração de P-PO4
3- foi realizada segundo o 

método do ácido ascórbico, conforme descrito em Carmouze (1994), assim como a 

de P-total, porém com a amostra sem filtrar.  A determinação da concentração de N-

NO2- ocorreu através da reação com sulfanilamida diazotada e n- (1 naftil) 

etilenodiamina dihidroclorato, enquanto a determinação da concentração de N-NH4 

foi realizada segundo o método do indofenol, ambos conforme o mesmo autor. 

Todas as análises foram realizadas utilizando espectrofotômetro Micronal B 582; e 

os resultados foram expressos em µg/L. 

6.2.4 Análise dos dados 

Para verificar a existência e extensão da camada de mistura da água calculou-se a 

resistência térmica relativa (RTR), a partir da razão entre a diferença na densidade 

da água entre o estrato inferior e o superior de uma camada de água, conforme 

Wetzel (1983), utilizando a tabela de densidade da água de Dadon (1995). A 

determinação da RTR foi realizada a partir da utilização da seguinte expressão: 

RTR = [(dinf – dsup) x 106] / 8 

Onde:  

dinf = densidade da água na temperatura do estrato inferior de uma camada de água; 

dsup = densidade da água na temperatura do estrato superior de uma camada de 

água. 
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Entretanto, a estabilidade física da coluna d’água foi determinada através do cálculo 

do Número de Wedderburn (W) que, segundo Tundisi e Matsumura-Tundisi (2008) 

permite determinar a resposta da camada superficial à ação do vento, sendo 

baseado nas relações entre camadas de água de densidade diferentes. Portanto, o 

Número de Wedderburn envolve o comprimento efetivo do corpo d’água, a 

profundidade da camada de mistura, a densidade da água nos limites superior e 

inferior da termoclina e a velocidade do vento (IMBERGER e HAMBLING, 1982). 

Segundo Thompson e Imberger (1980) o Número de Wedderburn representa a força 

restauradora da baroclina (gradiente de pressão) em relação ao distúrbio induzido 

pelo vento ou, a resposta da coluna d’água à velocidade friccional induzida pelo 

vento, calculado a partir da seguinte fórmula: 

W = (g. δ’. h²) / [(u*)².L] 

Onde: 

W = Número de Wederburn; 

g. δ’ ((δρ/ρ).g.δρ) = densidade diferencial através da termoclina superficial diurna em 

h; 

h = profundidade da termoclina diurna; 

u* = velocidade friciconal do vento junto à superfície da lagoa; 

L = largura da lagoa. 

O cálculo da velocidade friccional do vento junto à superfície da lagoa (u*) foi obtido 

a partir da seguinte expressão:  

u* = [(ρar/ρ). CD. u²]1/2 

Onde: 

ρar = densidade média do ar; 

ρ = densidade da água superficial da lagoa; 



49 

 

 

 

CD = coeficiente de resistência (0,0014); 

u = velocidade do vento. 

Finalmente, uma vez verificada a existência ou não da zmix, foi possível estimar a 

disponibilidade de luz através da razão zeu/zmix, conforme Jensen et al. (1994).  

6.3 Índice de Estado Trófico – IET 

A partir dos valores da transparência da água e das concentrações de clorofila a, P-

PO4
3- e P-total calculou-se o índice de estado trófico (IET) modificado para 

ambientes tropicais, de acordo com Toledo et al. (1983) a fim de caracterizar a 

variação do estado trófico na lagoa Juparanã, através das seguintes equações 

modificadas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onde: 

IET = Índice de Estado Trófico 

S = transparência (com o disco de Secchi) 

PT = concentração de fósforo total 

PO4
3- = concentração de ortofosfato 

CHL = concentração de clorofila a 
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Segundo Toledo-Junior et al. (1983), para se atribuir menor peso à transparência da 

água, foi realizada uma ponderação do IET médio através da seguinte fórmula: 

 

De acordo com os resultados obtidos, o ambiente pode ser classificado como: 

• Oligotrófico se: IET < 44 

• Mesotrófico se: 44 < IET < 54 

• Eutrófico se: IET > 54 

6.4 Variáveis limnológicas bióticas  

Para determinação da concentração de clorofila a e feopigmentos da comunidade 

fitoplanctônica as amostras foram filtradas em filtros de fibra de vidro Whatman 934 - 

AH, 24 mm de diâmetro e 1,2 um de porosidade. Posteriormente, submetidas a 

extração pigmentar utilizando acetona 90% como solvente e analisadas por 

fluorimetria, conforme Strickland e Parsons (1960) adaptado por Barroso e Littepage 

(1998). 

A comunidade fitoplanctônica foi avaliada quali e quantitativamente a partir de 

amostras coletadas com rede de plâncton com abertura de malha de 20 µm e 

garrafa de Niskin, respectivamente, na superfície, profundidade da zona eufótica 

(zeu) e fundo da coluna d’água em cada estação amostral (E1, E2, E3 e E4) da lagoa 

Juparanã. Os atributos qualitativos avaliados foram a composição e a riqueza de 

táxons e os atributos quantitativos avaliados foram a densidade populacional e o 

biovolume celular. A avaliação da biomassa fotossintética foi estimada através da 

determinação das concentrações de clorofila a. 

Para análise qualitativa as amostras foram fixadas, in situ, com solução formalina 

4%. Em laboratório, os táxons foram fotografados e medidos, utilizando microscópio 

equipado com software de captura de imagens. O sistema de classificação adotado 

para identificação da Classe Cyanophyceae foi o de Komárek e Anagnostidis (1989, 

1999 e 2005), Komárek e Fott (1983) para Chlorophyceae e Bourrely (1966, 1968, 

1970) para as demais Classes. 
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Para análise quantitativa as amostras foram fixadas in situ com solução de lugol 

acético 5%. A densidade populacional foi determinada através do método de 

contagem de Uthermöhl (1958), utilizando câmaras de sedimentação de 10 mL em 

microscópio invertido Nikon Eclipse TS 100, por meio da quantificação em campos 

aleatórios (UELINGER, 1964). O cálculo da densidade foi realizado conforme Weber 

(1973), sendo os resultados expressos em células. mL-1, através da seguinte 

equação: 

Células. mL-1= (n/s.c) x (1/h) x F 

Onde: 

n = número de células contadas; 

s = área do campo (mm²); 

c = número de campos contados; 

h = altura da câmara de sedimentação (mm); 

F = Fator de correção para mililitro (10³ mm³.mL-1). 

 A representação nesta unidade (células. mL-1) baseia-se na Portaria do Ministério 

da Saúde n° 2.914 de 12 de dezembro de 2011, única legislação brasileira que faz 

referência ao monitoramento de uma classe de algas fitoplanctônicas 

(Cyanophyceae), cuja unidade de representação da densidade populacional é em 

células. mL-1. Desta forma, como o objetivo da pesquisa é avaliar a comunidade 

como indicadora do estado lacustre, justifica-se a representação da densidade 

populacional em células. mL-1, uma vez que os resultados obtidos neste estudo 

foram comparados aos estabelecidos pela referida Portaria.  

O biovolume das algas foi calculado conforme Hillebrand et al. (1999). Foram 

medidos 20 indivíduos de cada espécie (distribuídos em várias amostragens) de 

acordo com a freqüência em que apareciam nas amostras e, posteriormente, 

calculada a média do volume de cada espécie. O biovolume foi obtido através da 

multiplicação das médias de volumes celulares pelas densidades de cada espécie, 

sendo os resultados expressos em mg.L-1. 
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6.5 Uso e ocupação da terra  

Para avaliação do uso e ocupação da terra, a base cartográfica foi desenvolvida 

através de Sistema de Informações Geográficas (SIG) ArcGIS 9.3 ESRI, utilizando 

coordenadas UTM e datum WGS 1984. O mapeamento do uso da terra foi baseado 

na classificação supervisionada de imagens de satélite Landsat 5 TM de 2010, 

realizada pelo Instituto Jones do Santos Neves - IJSN. 

A delimitação da bacia hidrográfica da lagoa Juparanã foi feita a partir de curvas de 

nível de 10 m geradas em um modelo digital de terreno (MDT), o qual foi gerado a 

partir de imagens provenientes da Missão Shuttle Radar Topography e corrigidas 

pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) no Banco de Dados 

Geomorfométricos do Brasil - Topodata. O polígono da bacia foi gerado a partir de 

aplicativos do módulo Hydrology do ArcMap ESRI, a partir dos MDT, e 

posteriormente utilizado para recorte do uso da terra e da hidrografia. A rede fluvial 

foi determinada a partir da Base de Dados Georeferenciada do Estado do Espírito 

Santo – GEOBASES, cuja escala original é 1:100.000. O polígono da lagoa foi 

digitalizado em tela sobre o ortomosaico 1:15.000 de 2008 do Instituto Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA). A rede fluvial foi ajustada manualmente 

sobre os vales fluviais, utilizando as curvas altimétricas de 10 m e o ortomosaico 

como orientação. Para delimitação do entorno dos córregos e da lagoa foi gerado 

um buffer de 30 a 100m, respectivamente, servindo como recorte para o uso da 

terra. As áreas da bacia, da lagoa e uso da terra foram calculadas em m² e 

convertidas para km². 

As classes de uso e ocupação da terra da área da bacia hidrográfica e do entorno 

dos córregos e da lagoa consideradas foram agricultura (AG), área urbana (AU), 

floresta natural (FN), pastagem (PAS), silvicultura (SL) e solo exposto (SE). 

Posteriormente, estas classes foram agrupadas em três grupos, conforme o critério 

de compartimentação da paisagem de Odum e Odum (1972) e Odum (1983) em 

sistemas naturais (SN), sistemas seminaturais (SS) e sistemas urbano-industriais 

(SU). A avaliação também considerou a relação do uso e ocupação da terra com a 

área da lagoa, o fator de envolvimento lacustre - que representa a proporção entre a 

área de drenagem e a área da lagoa, sendo que quanto maior o fator de 
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envolvimento menor é a capacidade de diluição frente ao material transportado pela 

bacia - a extensão dos córregos na bacia hidrográfica da lagoa Juparanã, o número 

de barragens e a área de ocupação das mesmas.  

6.6 Modelo DPSIR 

A aplicação do modelo conceitual DPSIR para os indicadores ambientais foi 

conduzida em três etapas: definição de critérios de classificação, classificação dos 

indicadores e estrutura do modelo aplicada à lagoa Juparanã. 

A definição dos critérios para classificação dos indicadores limnológicos seguiu a 

proposta da Water Framework Directive (WFD) a partir da abordagem de Borja et al. 

(2006), uma vez que estes autores citam que para análise de bacias hidrográficas 

deve-se considerar a descrição dos indutores, principalmente uso da terra; a 

identificação de pressões com possíveis impactos no corpos hídricos e nos usos da 

água e a avaliação dos impactos resultantes das pressões, através de indicadores 

de estado ecossistêmico (Quadro 1). 
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6.7 Tratamento e Análise Estatística dos dados 

A estatística descritiva foi utilizada para avaliar o padrão do conjunto de dados 

obtidos durante o período amostral, através dos cálculos da média e desvio padrão. 

Como os dados apresentaram características não-paramétricas, realizou-se análise 

de Kruskal-Wallis (ZAR, 1999) e de comparação múltipla de Mann-Whitney para 

avaliar as diferenças das variáveis limnológicas (abióticas e bióticas) entre as 

estações e profundidades amostrais e entre o verão e o inverno, respectivamente, a 

um nível de significância de 5%. A Análise de Componentes Principais (ACP) foi 

utilizada para ordenação das variáveis limnológicas (abióticas e bióticas), a partir da 

utilização dos valores normalizados, expressando as inter-relações entre as mesmas 

em um menor número de fatores. Todas as análises estatísticas foram realizadas 

através do software STATSOFT STATISTICA. 
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7 RESULTADOS 

7.1 Variáveis meteorológicas 

Os dados de pluviosidade mostraram que os maiores registros ao longo do ciclo 

anual ocorreram no mês de novembro/2009, embora as amostragens realizadas 

neste mês tenham ocorrido após este evento. Entretanto, tanto no verão quanto no 

inverno foi registrada a ocorrência de chuvas, porém sem diferença estatisticamente 

significativa entre os períodos avaliados, sendo os maiores valores registrados no 

verão (Figuras 10 e 11). Segundo dados históricos da região estudada, a 

pluviosidade média anual é de 1.232,3 mm/ano, com valores máximos (244,4 mm) 

entre os meses de dezembro e janeiro e valores mínimos (50,3 mm) em julho, sendo 

os dados registrados no período de estudo atípicos para esta variável. 

Os valores da temperatura do ar foram maiores no verão se comparados aos do 

inverno, com diferença significativa entre os períodos, assim como a radiação solar 

incidente. Quanto aos ventos, as maiores velocidades foram observadas no verão, 

comparadas ao inverno, sendo a diferença entre os períodos, estatisticamente 

significativa. No verão, houve predomínio de ventos do quadrante nordeste (NE) e 

no inverno do quadrante sudeste (SE) (Figuras 10 e 11). 

O maior valor de fetch registrado durante o verão (vento nordeste - NE) foi de 3,8 km 

(em E1) e o menor valor 0,2 km (em E3). No inverno (vento sudeste - SE), a 

variação do fetch foi de 0,2 km (em E3) a 4,6 km (em E2). Observou-se que o fetch 

do vento NE foi pronunciado na zona litorânea direita e na porção sul da lagoa 

Juparanã, enquanto o vento SE apresentou um efeito distinto, distribuindo-se 

predominantemente pela região limnética da mesma (Figuras 12 e 14).  

Em função deste resultado, a variação média da altura da onda no verão foi 0,1 m a 

0,9 m quando predominou o vento NE, e no inverno de 0,1 m a 1 m, quando 

predominou o vento SE. A altura máxima de onda registrada no verão (vento NE) foi 

de 0,95 m e no inverno (vento SE) foi de 1,37 m (Figuras 13 e 14).  
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Figura 10: Variação da pluviosidade (mm), temperatura do ar (°C), radiação solar (KJ.m-2), 

velocidade do vento (m.s-1) e direção do vento (°), ao longo do período estudado (Fonte: INMET, 

2009; 2010). 
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Figura 11: Figura 11: Box-plot da variação da pluviosidade, temperatura do ar e velocidade 

do vento, durante o verão e o inverno, na lagoa Juparanã (ES).
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Figura 12: Figura 12: Modelos representativos do fetch efetivo (Lf em km) na lagoa Juparanã para os ventos NE (esquerda) e SE (direita). 

NE 

SE 
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Figura 13: Figura 13: Modelos representativos da altura da onda (m) produzida na lagoa Juparanã para os ventos NE (esquerda) e SE (direita). 
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Figura 14: Figura 14: Box-plot da variação do fetch efetivo e da altura da onda, durante o 

verão e o inverno, na lagoa Juparanã (ES). 
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A Figura 15 mostra o balanço de calor em função da relação entre radiação solar 

incidente e calor sensível da lagoa Juparanã, durante o período estudado, cujos 

maiores valores registrados ocorreram no verão, comparado com o inverno.  

 

 

Figura 15: Figura 15: Balanço de calor em função da relação entre radiação solar incidente e 

calor sensível da lagoa Juparanã, durante o período estudado (Observação: não houve 

registro de dados em fev./10, o que justifica a apresentação de 10 amostragens: 1 a 5  - 

verão; 6 a 10 - inverno).  

7.2 Variáveis limnológicas abióticas 

Com relação às variáveis limnológicas, a Tabela 2 mostra a estatística descritiva 

para as variáveis abióticas, analisadas durante o verão (nov./09 a fev./10) e inverno 

(jun./10 a ago./10) na lagoa Juparanã.  
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Tabela 2: Estatística descritiva das variáveis limnológicas abióticas nas estações amostrais E1, 

E2, E3 e E4, durante o período estudado, na lagoa Juparanã (ES). 

Verão Inverno 

Variável   E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E4 

Temperatura da água (°C) 

Max 31,1 30,1 30,4 30,9 23,9 23,9 24,1 24,1 

Min 26,9 26,7 26,9 26,9 22,7 22,4 22,6 22,6 

Med 28,6 28,5 28,7 28,8 23,2 23,2 23,3 23,3 

DesPad 0,9 1,0 1,0 1,2 0,4 0,4 0,4 0,5 

Resistência Térmica Relativa – 
RTR 

Max 19,4 17,9 40,8 22,9 11,8 6,0 9,0 12,0 

Min -17,3 -24,5 -15,0 -11,5 -18,1 -11,7 -3,1 -3,1 

Med 1,4 1,1 3,6 2,4 0,3 0,4 1,6 1,5 

DesPad 4,6 4,2 6,6 4,9 2,7 2,2 2,4 2,3 

Turbidez (NTU) 

Max 42,9 22,4 23,3 25,9 11,7 42,7 9,1 39,0 

Min 4,8 3,8 5,7 5,8 2,5 2,8 4,1 3,4 

Med 18,8 13,9 15,8 16,6 5,1 8,9 7,2 9,3 

DesPad 11,1 6,6 5,4 6,3 2,2 9,6 1,4 8,7 

Material Particulado em 
Suspensão - MPS (mg/L) 

Max 12,3 5,6 7,6 9,9 8,6 14,4 6,7 32,2 

Min 0,8 1,1 0,2 1,0 0,5 1,8 2,2 2,0 

Med 5,4 3,6 3,6 3,5 3,4 5,3 4,3 7,1 

DesPad 3,5 1,4 2,0 2,5 2,0 3,2 1,4 8,5 

Profundidade Máxima (m) 

Max 13,0 12,0 7,0 8,7 11,5 11,5 5,6 7,3 

Min 11,5 9,5 5,7 7,5 10,5 11,0 5,2 7,0 

Med 12,4 11,0 6,3 8,1 11,0 11,3 5,4 7,1 

DesPad 0,6 1,0 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

Transparência (m) 

Max 1,6 1,8 1,6 1,6 2,7 2,5 2,1 2,0 

Min 0,7 0,7 0,6 0,7 1,5 1,7 1,5 1,4 

Med 1,0 1,2 0,9 1,0 2,3 2,0 1,8 1,8 

DesPad 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 

Zona Eufótica – Zeu (m) 

Max 4,2 4,86 4,30 4,15 7,95 7,5 6,3 5,9 

Min 1,8 1,9 1,6 1,9 4,1 4,5 4,1 3,8 

Med 2,7 3,2 2,4 2,6 6,6 5,9 5,0 5,1 

DesPad 1,1 1,2 1,0 0,8 1,5 1,1 0,8 0,9 

Zeu/ Zmix  (m) 

Max 6,0 2,8 2,9 2,7 5,0 12,3 8,1 9,0 

Min 0,1 0,5 0,3 0,3 1,6 1,4 1,5 2,5 

Med 1,6 1,6 1,1 1,0 2,8 4,3 4,4 5,8 

DesPad 2,4   0,9 0,9 0,9 1,4 4,5 2,6 2,3 

Condutividade Elétrica – CE 
(µS/cm) 

Max 93,0 92,0 95,0 106,0 151,0 146,0 146,0 150,0 

Min 66,0 72,0 78,0 79,0 136,0 95 143 143 

Med 80,9 82,0 82,3 85,0 142,8 141,6 143,9 147,1 

DesPad 6,2 5,4 4,5 5,9 1,5 6,5 1,0 1,8 
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Na Tabela 3, o resultado do teste de Mann-Whitney mostra que não houve diferença 

significativa entre o verão e o inverno para concentração de amônio, pH e 

concentração de oxigênio dissolvido, verificando, portanto a sazonalidade para as 

demais variáveis limnológicas. Entretanto, não foram registradas diferenças 

significativas para as variáveis limnológicas entre as estações e profundidades 

amostrais, através da aplicação do teste de Kruskal-Wallis. 

 

pH 

Max 9,4 9,8 9,4 8,6 8,1 8,1 7,6 8,6 

Min 4,5 6,0 6,4 5,7 6,7 6,4 6,8 6,2 

Med 7,6 7,5 7,6 7,4 7,4 7,3 7,3 7,5 

DesPad 2,0 0,9 0,8 0,7 0,4 0,5 0,3 0,7 

Oxigênio Dissolvido - OD                                        
(% saturação)  

Max 195,2 157,3 158,7 156,9 134,2 141,6 116,7 141,7 

Min 43,2 40,2 43,7 42,9 52,5 47,8 52,5 42,1 

Med 93,9 79,0 89,5 88,6 75,8 86,5 81,5 76,7 

DesPad 34,1 24,2 26,2 27,4 15,9 24,0 19,3 22,0 

P-total (µg/L) 

Max 61,5 48,1 68,5 150,9 43,3 111,4 42,1 51,9 

Min 34,4 34,1 33,5 35,2 30,8 30,8 31,2 31,0 

Med 43,8 39,9 42,0 55,2 33,5 41,3 34,0 35,0 

DesPad 9,1 4,0 9,4 34,4 3,1 21,0 3,1 5,2 

P-PO4
3- (µg/L) 

Max 42,4 40,5 43,5 43,5 38,6 35,7 35,7 33,0 

Min 32,7 32,7 32,7 32,4 26,3 28,3 28,3 30,3 

Med 36,5 35,7 35,8 35,8 30,7 31,9 31,9 31,6 

DesPad 2,6 2,2 3,0 3,1 2,9 1,7 2,0 1,0 

 N-NO2- (µg/L) 

Max 13,9 13,7 13,9 13,8 12,7 12,6 12,6 12,5 

Min 12,5 12,8 12,5 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 

Med 13,1 13,3 13,1 13,1 12,5 12,5 12,5 12,5 

DesPad 0,4 0,3 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0 

 N-NH4+ (µg/L) 

Max 7,8 7,8 7,0 7,3 7,0 7,8 7,0 7,0 

Min 6,5 6,4 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4 

Med 6,8 6,8 6,7 6,7 6,6 6,7 6,6 6,7 

DesPad 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 
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Durante o período estudado, não foram observadas estratificações na coluna 

d’água, evidenciadas por valores de RTR menores que 23 e Número de Wedderburn 

menores que 1 em todas as amostragens e estações. Desta forma, a lagoa 

Juparanã pode ser considerada um ecossistema aquático polimítico, embora as 

diferenças de temperatura da água entre o verão e o inverno tinham sido 

estatisticamente significativas (Figura 16 e Tabela 3). 

Na estação 1 ocorreram três eventos de microestratificação térmica (variação de 

temperatura entre a superfície e o fundo de 1,5°C) no verão (29/11/2009, 13/12/2009 

e 05/02/2010), coincidindo com elevados valores de temperatura ao longo deste 

período, e no inverno foi observada uma microestratificação em 26/06/2010 

(apêndice I). A transparência da água nesta estação foi aumentando gradativamente 

ao longo do verão, com redução registrada em 13/12/2009 e, desta forma, a 

profundidade da zona eufótica (zeu) seguiu o mesmo padrão (Figura 17). No inverno, 

observou-se aumento gradativo de ambas as varáveis, exceto na amostragem de 

26/06/2010. De modo geral, observou-se que os valores da transparência e da 

profundidade da zeu foram maiores no inverno, comparado com os do verão. 

Tabela 3: Resultados do teste de Mann-Whitney (U) para as variáveis ambientais 

avaliadas e índice de estado trófico (* significativo a p < 0,05%). 

Variáveis  U p 
Fetch 1530,0 *0,015 
Temperatura água 0,0 *0,000 
Zeu/Zmix 511,5 *0,000 
Turbidez 657,5 *0,000 
MPS 1764,5 *0,000 
Condutividade elétrica 2,5 *0,000 
pH 1920,0 0,567 
mg/L OD 1790,5 0,234 
PO4

3- 590,0 *0,000 
PT 300,5 *0,000 
NO2

- 182,5 *0,000 
NH4

+ 1649,0 0,062 
¹Clorofila a 1557,0 *0,021 
¹Feopigmentos 1058,0 *0,000 
Índice Estado Trófico 615,0 *0,000 
¹variável biológica    
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Na estação 2, as microestratificações ocorreram no verão nas duas primeiras 

amostragens (21/11/2009 e 29/11/2009) e na quarta amostragem (19/12/2009), 

coincidindo, assim como em E1, com amostragens de maiores temperaturas. O 

inverno foi caracterizado pela predominância de mistura em todas as amostragens. 

A transparência foi menor no verão comparada ao inverno, como ocorreu em E1.  

A estação 3 apresentou-se  misturada em todas as amostragens e o limite da zona 

eufótica atingiu o fundo em 73% das amostragens, principalmente no inverno, 

resultando em disponibilidade de luz em função da reduzida profundidade desta 

estação comparada com E1 e E2.  

Na estação 4, as microestratificações ocorreram em 13/12/2009 e  23/01/2010, 

períodos de elevadas temperaturas. No inverno houve predominância de circulação, 

associado às reduzidas temperaturas e profundidade máxima, resultando em 

disponibilidade de luz em toda a coluna d’água, assim como em E3.  

Desta forma, os reduzidos valores do número de RTR e número de Wedderburn 

mostraram que a lagoa Juparanã é caracterizada como um ecossistema de baixa 

estabilidade térmica, cujos perfis térmicos estão apresentados no anexo I. Quanto à 

razão zeu/zmix, nas estações com maiores profundidades verifica-se a limitação por 

luz, principalmente no verão. Porém, em E3 e E4, devido a reduzida profundidade 

não foi verificada limitação por luz. A transparência da água foi maior durante o 

inverno, comparado com o verão, em todas as estações amostrais (Figura 17), o que 

fez com que a diferença entre os valores nestes dois períodos fosse signficativa. As 

estações 3 e 4 são mais rasas, resultando em igualde da profundidade da zona 

eufótica e fundo em E3 e se aproximando da mesma condição em E4, durante o 

inverno. 

Quanto ao percentual de saturação de oxigênio dissolvido, a coluna d’água 

apresentou-se oxigenada durante todo o período amostral, com valores acima de 

70% de saturação, principalmente no verão, o que permite caracterizar o perfil de 

distribuição do oxigênio dissolvido da lagoa Juparanã como clinogrado (Figura 16 e 

Tabela 3). 
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Ao longo do estudo, a salinidade da lagoa Juparanã foi zero, caracterizando-a como 

um ecossistema de águas doces, uma vez que é uma lagoa costeira isolada da 

influência marinha. O pH médio das quatro estações amostrais caracterizou as 

águas da lagoa como levemente alcalinas (Tabela 2), não apresentando diferenças 

estatisticamente significativas entre o verão e o inverno (Figura 16 e Tabela 3).  

A condutividade elétrica apresentou maiores médias no inverno comparado ao verão 

nas quatro estações amostrais, sendo a diferença registrada para os valores desta 

variável estatisticamente significativa (Tabela 3). Foi observada homogeneidade 

desta variável ao longo da coluna d’água em todas as estações, porém com 

tendência de aumento nos valores ao longo das amostragens no verão, assim como 

no inverno (Figura 16). 

Os valores médios da turbidez foram maiores no verão, comparados com o inverno 

nas quatro estações amostrais. O material particulado em suspensão (MPS) 

apresentou padrão de variação sazonal semelhante ao da turbidez, sendo a 

diferença, entre os valores registrados para as duas variáveis, estatisticamente 

significativa apenas para os períodos amostrais e não entre estações e 

profundidades (Tabela 3 e Figura 16).  
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Figura 16: Box-plot da variação da temperatura da água, oxigênio dissolvido, pH, 

condutividade elétrica, turbidez e MPS, durante o verão e o inverno, na lagoa Juparanã 

(ES). 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Variação temporal e espacial da profundidade máxima, transparência da água e 

zona eufótica da lagoa Juparanã, durante o período estudado (1 a 6: amostragens do verão; 

7 a 11: amostragens do inverno). 

Quanto aos nutrientes (Figura 18), durante o verão, a concentração do fósforo total 

apresentou variações dos valores ao longo das amostragens em E1 e E4, com 

tendência constante em E2 e E3. Durante o inverno, de modo geral, as 

concentrações mantiveram-se constantes, exceto na amostragem do fundo da 

coluna d’água em E2 e superfície em E4, realizadas em 26/06/2010 e na 

profundidade da zeu de E2 em 14/08/2010. O maior valor médio registrado no verão 

foi em E4 (55,2 µg/L) e no inverno foi em E2 (41,3 µg/L). A concentração de 

ortofosfato apresentou, de modo geral, homogeneidade dos valores, tanto no verão 

quanto no inverno.  As variações entre superfície, profundidade da zeu e fundo da 

coluna d’água foram mais acentuadas no verão do que no inverno, no qual se 

observou sobreposição dos valores em E3 e E4. No verão, o menor (30,7 µg/L) e o 
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maior (36,5 µg/L) valor médio foram registrados em E1. No inverno, o maior valor 

médio foi registrado em E3 e E4 e o valor máximo foi observado em E1 (Tabela 2).  

A concentração do íon amônio manteve-se praticamente constante entre as 

estações, nas três profundidades amostradas, tanto no verão quanto no inverno, 

sendo este o único nutriente inorgânico dissolvido cujos valores não apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas (Tabela 3). As concentrações de nitrito 

foram maiores que do íon amônio.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Box-plot da variação das concentrações de nutrientes inorgânicos dissolvidos: P-

total, PO4-3, NO2- e NH4+, durante o verão e o inverno, na lagoa Juparanã (ES). 
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7.3  Índice de Estado Trófico (IET) 

O Índice de Estado Trófico (IET) médio, calculado a partir dos resultados da 

transparência da água e das concentrações de fósforo total, ortofosfato e clorofila a 

classificou a lagoa Juparanã, no verão, como mesotrófica com tendência à 

eutrofização. No inverno, o IET médio classificou a lagoa Juparanã como 

mesotrófica, sendo a diferença entre ambos os períodos estatisticamente 

significativamente, o que não se observa entre as estações amostrais (Figura 19 e 

Tabela 4). 

 

Figura 19: Variação temporal e espacial do Índice de Estado Trófico (IET) da lagoa Juparanã, durante 

o período estudado (a linha preta pontilhada horizontal representa o limite oligotrófico e a linha preta 

cheia horizontal o limite eutrófico; entre elas a classificação é mesotrófica). 

 

Tabela 4: Estatística descritiva do IET nas estações amostrais E1, E2, E3 e E4, durante o 

período estudado, na lagoa Juparanã (ES). 

Verão Inverno 

Variável   E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E4 

 
Max 56,6 56,5 59,8 60,9 51,8 51,9 52,6 55,1 

Índice de Estado Trófico (IET) Min 50,3 51,0 51,7 52,8 49,1 50,4 51,3 50,5 

 
Med 53,6 53,1 55,6 56,5 50,8 51,2 52,0 52,7 

 
DesPad 2,2 1,9 2,9 3,4 1,1 0,7 0,5 1,8 
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7.4 Variáveis limnológicas bióticas  

Os menores valores da concentração de clorofila a foram registrados no fundo da 

coluna d’água em E1 (0,5 µg/L em 19/12/2009) e nesta mesma profundidade de E4 

em 14/08/2010 (0,8 µg/L). Os maiores valores da concentração de clorofila a (57,6 

µg/L na superfície em 05/02/2010 e 11,7 µg/L na profundidade da zeu em 

19/06/2010) foram registrados em E4, assim como os maiores valores médios, tanto 

no verão (10,1 µg/L) quanto no inverno (7,0 µg/L), conforme mostra a Tabela 5. A 

concentração média de feopigmentos foi maior em E3 tanto no verão (2,0 µg/L) 

quanto no inverno (3,1 µg/L). Os maiores valores ocorreram na profundidade da zeu 

de E3 (13,5 µg/L em 05/02/2010) e no fundo da coluna d’água em E4 (8,6 µg/L em 

26/06/2010). Na última amostragem deste período (05/02/2010) foi registrado 

aumento dos valores na superfície e na profundidade da Zeu em E2, E3 e E4. Porém, 

no inverno observou-se uma tendência de estabilidade dos valores, nas quatro 

estações amostrais e nas três profundidades de coleta (Figura 20). A concentração 

de feopigmentos apresentou padrão de variação oposto ao da clorofila a, em que os 

valores tenderam à estabilidade no verão, exceto em E3 em 05/02/2010 e variaram 

durante o inverno, apresentando elevações, principalmente no fundo das quatro 

estações amostrais (Figura 20 e apêndice I).  

Figura 20: Box-plot da variação das concentraçãoes clorofila a e feopigmentos, durante o 

verão e o inverno, na lagoa Juparanã (ES). 
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Durante todo o período estudado foram registrados 55 táxons de algas 

fitoplanctônicas na lagoa Juparanã, distribuídas em sete Classes: 18 Cyanophyceae, 

13 Zygnemaphyceae, 12 Chlorophyceae, 5 Bacillariophyceae, 3 Euglenophyceae, 3 

Dinophyceae  e 1 Chrysophyceae (Figura 21).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Contribuição percentual das Classes na riqueza total fitoplanctônica da lagoa 

Juparanã, durante o período estudado. 

Este padrão de distribuição entre Classes foi observado nas quatro estações 

amostrais e nas três profundidades, porém a ocorrência dos táxons foi distinta entre 

o verão e o inverno. A Classe Cyanophyceae ocorreu durante todo o período 

 

 

 

Tabela 5: Estatística descritiva das variáveis limnológicas nas estações amostrais E1, E2, E3 e 

E4, durante o período estudado, na lagoa Juparanã (ES). 

Verão Inverno 

Variável   E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E4 

Clorofila a (µg/L) 

Max 9,5 14,3 34,4 57,6 6,6 7,5 8,3 11,7 

Min 0,8 0,8 1,9 0,9 0,5 2,1 3,5 0,8 

Med 4,3 4,1 9,7 10,1 3,9 4,3 5,4 7,0 

DesPad 2,5 3,9 10,0 16,4 2,1 1,5 1,5 3,5 

Feopigmentos (µg/L) Max 1,7 2,3 13,5 2,1 4,1 6,0 5,6 8,6 

 
Min 0,2 0,3 0,0 0,1 0,5 0,6 1,0 0,6 

 

Med 1,0 1,0 2,0 1,0 1,6 1,9 3,1 2,6 

DesPad 0,5 0,5 3,1 0,5 0,9 1,6 1,7 2,0 
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amostral, enquanto a Classe Zygnemaphyceae foi predominante qualitativamente no 

inverno, conforme mostra a Tabela 6. 

No verão, a riqueza variou de nenhum táxon registrado no fundo da coluna d’água 

em E1 na amostragem de 13/12/2009 a 18 táxons na superfície de E3 em 

29/11/2009. No inverno, esta variação foi de 3 táxons na superfície de E4 em 

17/07/2010 a 13 táxons na superfície de E2 em 19/06/2010, sendo a diferença entre 

os períodos climáticos estatisticamente significativa (Figura 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Variação temporal e espacial da riqueza de táxons na superfície, profundidade da 

zeu e fundo da coluna d’água da lagoa Juparanã, durante o período estudado (1 a 6: 

amostragens do verão; 7 a 11: amostragens do inverno). 
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Tabela 6: Lista e distribuição dos táxons fitoplanctônicos nas estações amostrais (E1, E2, E3, e E4) da 

lagoa Juparanã (ES) registrados durante o período estudado. V = verão; I = inverno. 

Táxons Registrados E1 E2 E3 E4 

CYANOPHYCEAE 

 Chroococcales 

  Gomphosphaeriaceae 

   Gomphosphaeria sp. VI 

  Merismopediaceae 

   Aphanocapsa elachista West & G.S.West VI VI VI VI 

   Merismopedia tenuissima Lemmermann VI 

   Synechocystis aqualitis Sauvageau  VI VI VI VI 

  Microcystaceae 

   Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing VI VI VI VI 

   Microcystis panniformis Azevedo & Sant’Anna  V 

  Synechococcaceae 

   Aphanothece clathrada West & G.S. West VI VI 

   Aphanothece minutissima (West) Komárková-Legnerová & 
Cronberg  

VI 

   Synechococcus nidulans (Pringsheim) Komárek VI VI 

 Oscillatoriales 

  Oscillatoriaceae 

   Lyngbya limnetica Lemmermann VI VI VI VI 

   Oscillatoria simplicissima Gomont  VI VI VI VI 

   Oscillatoria subtilissima (Kützing) ex Gomont  VI VI 

  Phormidiaceae 

   Phormidium willei (Gardner) Anagnostidis & Komárek VI VI VI VI 

   Planktothrix agardhii (Gomont) Anagnostidis & Komárek VI VI VI VI 

  Pseudanabaenaceae 

   Planktolyngbya limnetica (Lemmermann) Komárková-Legnerová & 
Cronberg VI VI 

 Nostocales 

  Nostocaceae 

   Anabaena planctonica Brunnthaler  VI VI VI VI 

   Anabaena spiroides Klebahn  VI VI VI VI 

   Cylindrospermopsis raciborskii (Woloszynska) Seenayya & 
Subba Raju VI VI VI 

CHLOROPHYCEAE 
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 Chlorococcales 

  Chlorellaceae 

   Ankistrodesmus bernardii Komárek I 

   Chlorella vulgaris Beij V V I V 

   Kirchneriella microscopica Nygaard I I I 

   Monoraphidium contortum (Thur.) Komárková-Legnerová I I I 

   Tetraëdron minimum var. minimum (A. Braun) Hansgirg V V 

  Coelastraceae 

   Coelastrum cambricum Archer V V 

   Coelastrum microporum var. microporum Nägeli V I 

Hydrodictyaceae 

   Pediastrum duplex Meyen  V I V 

 

Oocystaceae 

   Didimocystis planctonica Korshikov  V I I V 

   Oocystis lacustris Chodat I V 

Radiococcaceae 

   Eutetramorus fottii (Hindák) Komárek I 

  Scenedesmaceae 

   Crucigenia tetrapedia (Kirchner) West & G.S. West V 

CHRYSOPHYCEAE 

 Ochromonadales 

  Dinobryaceae 

   Dinobryon sertularia Ehrenberg V 

DINOPHYCEAE 

 Peridiniales 

  Gymnodiniaceae 

   Gymnodinium sp.  V V V 

  Peridiniaceae 

   Peridinium sp. 1 V 

   Peridinium sp. 2 V 

Euglenophyceae 

Euglenales 

  Euglenaceae 

   Euglena sp. I 

   Trachelomonas sp. 1 V V I 
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Durante o verão, a densidade populacional total do fitoplâncton variou de nenhuma 

célula/mL no fundo de E1 em 13/12/2009 a 50.236 células/mL na profundidade da 

zeu em 29/11/2009 na mesma estação. No inverno, esta variação da densidade 

populacional fitoplanctônica foi de 7.365 células/mL na superfície de E1 em 

26/06/2010 a 30.993 células/mL no fundo de E4 em 14/08/2010. De modo geral, no 

   Trachelomonas sp. 2 V V 

ZYGNEMAPHYCEAE 

 Desmidiales 

  Desmidiaceae 

   Cosmarium bireme Nordstedt V VI VI I 

   Cosmarium contractum Kirchner I I I I 

   Cosmarium laeve Rabenhorst I I I I 

   Cosmarium pseudowenbaerense Kouwets I I I I 

   Euastrum denticulatum Gay I I I 

   Staurastrum leptocladum Nordstedt I I VI 

   Staurastrum margaritaceum (Ehrenberg) Meneghini I VI V I 

   Staurastrum paradoxum Meyen  V VI VI VI 

   Staurastrum sebaldii Reinsch I I I I 

   Staurastrum trifidum Nordstedt I I I I 

   Staurodesmus cf. convergens (Ehrenberg) Teiling I I I 

   Staurodesmus glaber (Ehrenberg) Teiling I VI VI VI 

   Staurodesmus triangularis (Lagerhein) Teiling I I 

BACILLARIOPHYCEAE 

Centrales 

Thalassiosiraceae 

   Aulacosira granulata (Ehrenberg) Simonsen  V V VI V 

   Cyclotella meneghiniana Kützing V V 

 

Pennales 

Naviculaceae 

   Navicula sp. I I I 

Rhizosoleniaceae 

   Rhizosolenia sp.  V V I V 

   Urosolenia sp.   I V V 
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verão as maiores densidades ocorreram na superfície e na profundidade da zeu e no 

inverno, a contribuição do fundo foi mais pronunciada, principalmente em E1, E2, E3 

e nas últimas amostragens de E4 (Figura 23). 

Comparando os valores da densidade populacional de cianobactérias registrados 

durante o período estudado, com os limites estabelecidos pela Portaria do Ministério 

da Saúde n° 2.914 de 12 de dezembro de 2011, estes estiveram acima do padrão 

estabelecido para monitoramento semanal (> 10.000 células/mL) em 85,2% das 

amostras, durante todo o período estudado (Figura 23). 

Quanto ao biovolume fitoplanctônico total, o maior valor registrado no verão (96,7 

mg.L-1) ocorreu na profundidade da zeu de E1 em 29/11/2009. No fundo da coluna 

d’água em E1, na amostragem de 13/12/2009, o biovolume foi zero em função da 

ausência de algas, sendo este, portanto, o menor valor observado no verão. No 

inverno, o biovolume da comunidade variou de 27mg.L-1 no fundo da coluna d’água 

de E2 em 19/06/2010 a 49 mg.L-1 na profundidade da zeu de E3 em 19/06/2010. De 

modo geral, em todas as estações amostrais, os valores do biovolume foram 

maiores no inverno, comparado com o verão, exceto o maior valor observado em E1 

na amostragem de 29/11/2009 (Figura 23). 
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Figura 23: Box-plot da variação da densidade total, densidade de cianobactérias e 

biovolume total, durante o verão e o inverno, na lagoa Juparanã (ES). 
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Com relação à contribuição percentual das Classes fitoplanctônicas na densidade 

populacional total observou-se padrões de distribuição distintos entre verão e 

inverno, pois no verão houve predominância quantitativa da Classe Cyanophyceae, 

com valores acima de 90% da densidade total. No inverno, contribuições de outras 

Classes (Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Dinophyceae, Euglenophyceae e 

Zygnemaphyceae) reduziram a contribuição das cianobactérias, porém sem diminuir 

sua predominância quantitativa na densidade total do fitoplâncton, em nenhuma 

estação amostral e em nenhuma profundidade (Figura 24). 
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Figura 24: Variação temporal e espacial da contribuição percentual das Classes 

fitoplanctônicas na densidade populacional total na superfície, profundidade da zeu e fundo 

da coluna d’água da lagoa Juparanã, durante o período estudado. Os valores nas barras 

brancas correspondem à contribuição percentual de cianobactérias na densidade total do 

fitoplâncton. 
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7.5 Análise Estatística 

7.5.1 Coeficiente de Correlação de Spearman 

A tabela 7 mostra as correlações das variáveis meteorológicas e limnológicas 

abióticas com a comunidade fitoplanctônica, através do coeficiente de correlação de 

Spearman.  

A concentração de clorofila a apresentou correlações significativamente negativas 

com a pluviosidade, velocidade do vento, turbidez, concentração de nutrientes e pH, 

mas positiva com a zeu/zmix. A concentração de feopigmentos esteve correlacionada 

significativamente com as mesmas variáveis associadas à clorofila a. Entretanto, 

apresentou correlações negativas com a temperatura da água e a concentração de 

oxigênio dissolvido. 

A densidade total fitoplanctônica esteve negativamente correlacionada à 

pluviosidade, velocidade do vento e concentração de nitrito e, positivamente, à 

condutividade elétrica e concentração de clorofila a. A riqueza de táxons 

correlacionou-se negativamente à velocidade do vento, temperatura, concentração 

de nutrientes, turbidez e, positivamente, à zeu/zmix e condutividade elétrica. O 

biovolume apresentou o mesmo padrão de correlações, com as mesmas variáveis 

que riqueza de táxons, além de apresentar correlação positiva com a concentração 

de clorofila a.  

O índice de estado trófico apresentou correlações negativas com a riqueza de 

táxons e com o biovolume total da comunidade. Positivamente, correlacionou-se 

com a densidade da Classe Cyanophyceae e com a concentração de clorofila a. 
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Tabela 7: Matriz de correlação de Spearrman entre as variáveis abióticas e biológicas do fitoplâncton da lagoa 

Juparanã durante o período estudado. *correlações significativas. 

Variáveis Clo a Feop Dtotal DCya DZyg DBac DChlo DDino DEug Riqu Biovol 
Plu -0,544* -0,334* -0,290* -0,341* 0,055 -0,107 -0,013 -0,065 -0,020 0,125 -0,089 

Tar 0,019 -0,302* 0,006 0,215* -0,804* -0,517* -0,648 0,270* -0,510* -0,506* -0,630* 
Vent -0,379* -0,428* -0,225* -0,068 -0,771* -0,608* -0,659 0,210* -0,491* -0,417* -0,692* 
Fetch -0,059 -0,190* -0,038 0,071 -0,358* -0,178* -0,444 -0,046 0,064 0,062 -0,350* 
Alt Ond 0,021 -0,116 -0,070 0,010 -0,241* -0,170 -0,367 -0,121 0,116 0,111 -0,250* 
zeu/zmix 0,219* 0,369* 0,112 -0,038 0,635* 0,424* 0,501 -0,198* 0,299* 0,254* 0,475* 
Tur -0,450* -0,250* -0,117 -0,032 -0,420* -0,443* -0,538 0,039 -0,345* -0,414* -0,566* 
MPS 0,140 0,286* 0,071 0,091 0,103 0,038 -0,026 0,049 0,086 -0,018 -0,010 

PO4
3- -0,219* -0,339* -0,031 0,096 -0,517* -0,405* -0,509 0,118 -0,390* -0,331* -0,429* 

PT -0,325* -0,480* -0,097 0,022 -0,637* -0,437* -0,516 0,126 -0,441* -0,376* -0,585* 

NO2
- -0,416* -0,380* -0,298* -0,136 -0,726* -0,530* -0,584 0,277* -0,512* -0,340* -0,679* 

NH4
+ -0,160 -0,060 0,063 0,071 -0,112 -0,066 -0,067 0,142 -0,040 -0,144 -0,222* 

Tag 0,060 -0,332* 0,072 0,265* -0,771* -0,526* -0,642 0,239* -0,484* -0,493* -0,575* 
pH -0,182* -0,236* -0,058 -0,061 -0,029 -0,054 -0,039 -0,128 0,008 0,106 -0,007 

CE 0,392* 0,495* 0,302* 0,124 0,798* 0,611* 0,717 -0,223* 0,449* 0,313* 0,691* 
mg/L OD 0,028 -0,209* -0,054 -0,004 -0,137 -0,084 -0,148 0,075 -0,003 0,036 -0,086 

% OD 0,022 -0,245* -0,041 0,031 -0,237* -0,151 -0,230 0,108 -0,082 -0,043 -0,169 

IET 0,353* -0,039 0,081 0,190* -0,519* -0,341* -0,411 0,176* -0,424* -0,444* -0,380* 
Clor. a 1,000 0,345* 0,359* 0,340* 0,153 0,197* 0,199 -0,063 0,079 0,011 0,271* 
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7.5.2 Análise de Componentes Principais 

A Análise de Componentes Principais (ACP) explicou 45% das variações ocorridas 

no ecossistema através de três fatores. O fator 1 foi responsável por 27% das 

variações e esteve associado à temperatura da água, condutividade elétrica, 

concentração de nitrito e densidade da desmídias. O fator 2 explicou 10% da 

variabilidade e esteve associado à densidade total e de cianobactérias e o fator 3 

associado ao fetch efetivo e altura da onda, responsável por 8% das variações, 

cujas correlações estão mostradas na Figura 25 e na Tabela 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: ACP das variáveis limnológicas abióticas e biológicas do fitoplâncton da lagoa 

Juparanã, durante o período estudado. 
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7.5.3 Teste de Mann-Whitney e Teste de Kruskal-wallis 

Os resultados do teste de Mann-Whitney e de Kruskall Wallis foram 

antecipadamente apresentados na página 63 para subsidiar a apresentação dos 

demais resultados. 

 

Tabela 8: Correlações, autovalores e porcentagem total da variância das variáveis ambientais da 

lagoa Juparanã com os fatores 1, 2 e 3 da ACP. * correlações significativas. 

Variáveis  Sigla  Fator 1  Fator 2  Fator 3  
Pluviosidade plu 0,16 -0,48 -0,09 

Temperatura do ar tar 0,92* 0,19 -0,08 

Vento vent 0,84* -0,02 -0,08 

Fetch efetivo fetch 0,15 -0,05 0,93* 

Atura da onda alt ond 0,23 -0,04 0,92* 

Razão zeu/zmix  zeu/zmix -0,62 -0,01 -0,02 

Turbidez tur 0,59 -0,16 -0,16 

Material Particulado em Suspensão MPS -0,11 0,14 -0,11 

Ortofosfato PO4
3- 0,15 0,11 0,24 

Fósforo Total PT 0,48 -0,18 -0,12 

Nitrito NO2
- 0,82* -0,30 -0,15 

Amônio NH4
+ 0,15 0,06 -0,07 

Temperatura da água TAG 0,91 0,24 -0,06 

pH pH 0,10 0,04 0,02 

Condutividade Elétrica CE -0,96* 0,00 0,06 

 Oxigênio Dissolvido (mg. L-1) mg OD 0,16 0,09 0,03 

Oxigênio Dissolvido (% saturação) perOD 0,32 0,12 0,02 

Índice de Estado Trófico IET 0,55 0,51 0,01 

Clorofila a cloa 0,04 0,64 0,13 

Feopigmentos feop -0,32 0,36 0,04 

Densidade Total Dtotal -0,14 0,81* 0,05 

Densidade Cyanophyceae Dcyan 0,08 0,81* 0,10 

Densidade Zygnemaphyceae DZygn -0,85* 0,03 -0,20 

Densidade Bacillariophyceae Dbac -0,39 0,18 -0,14 

Densidade Chlorophyceae Dchlo -0,69 0,03 -0,29 

Densidade Dinophyceae Ddin 0,24 0,15 -0,28 

Densidade Euglenophyceae Deug -0,41 -0,10 0,35 

Riqueza de táxons Riq -0,42 -0,37 0,33 

Biovolume total Biovol -0,66 0,28 -0,07 

Autovalores  7,84 2,93 2,37 

% variância total  27 10 8 
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7.6 Uso e ocupação da terra  

A bacia hidrográfica da lagoa Juparanã, possui 2.310,13 km² de área e abrange 15 

distritos em 11 municípios do Espírito Santo (Águia Branca, Alto Rio Novo, 

Governador Lindenberg, Linhares, Mantenópolis, Pancas, Rio Bananal, São 

Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, Sooretama e Vila Valério).  

O entorno da lagoa Juparanã possui 55 subbacias, sendo 31 localizadas na margem 

esquerda (LM) e 24 na margem direita (RM), além da contribuição da subbcacia 

maior (Figura 26), sendo os dados morfométricos relativos à lagoa e sua bacia de 

hidrográfica apresentados na Tabela 9. Com relação às classes de uso da terra, a 

agricultura predominou em ocupação na área da bacia hidrográfica e na área de 

entorno dos córregos, seguido, respectivamente pela pastagem e pela floresta 

natural. No entorno da lagoa Juparanã observou-se predomínio de pastagem 

seguido, respectivamente, por floresta natural e agricultura. Nas três áreas 

avaliadas, estes usos foram agrupados em compartimentos da paisagem em que 

predominam os sistemas seminaturais, representados por agroecossistemas, 

observando um aumento percentual na área de entorno dos córregos e da lagoa, 

comparado com a bacia hidrográfica. Os sistemas naturais, representados por 

florestas naturais e lagoas, contribuem com a segunda classe de compartimentação 

da paisagem das áreas avaliadas. Os sistemas urbano-industriais são pouco 

representativos, principalmente na área de entorno dos córregos e da lagoa 

Juparanã. (Figura 27). 

 

 

 

 

 

Tabela 9: Dados morfométricos da lagoa Juparanã e sua bacia 

hidrográfica. 

Área da bacia hidrográfica (km²) 2.310, 13 

Área da lagoa Juparanã (km²) 62,06 

Fator de envolvimento lacustre 37,23 

Extensão dos córregos (km) 2.995,7 

Densidade de drenagem (km) 1,3 

Número de barragens 109 

Área das barragens (km²) 0,58 
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Figura 26: Mapa de uso e ocupação da terra e delineamento das 55 subbacais no entorno da lagoa Juparanã (ES).
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Legenda: AG = Agricultura; AU = Área Urbana; FN = Floresta Natural; SIL = Silvicultrua; SLE 

= Solo Exposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Usos da terra e compartimentação da paisagem da área da bacia hidrográfica e 

no entorno dos córregos e da lagoa Juparanã (ES). 
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7.7 Modelo DPSIR 

A partir dos resultados da caracterização limnológica da lagoa Juparanã e do padrão 

de uso e ocupação da terra em sua bacia hidrográfica, a Tabela 10 apresenta a 

classificação dos indutores (D) às pressões (P) causadas no referido ecossistema 

lacustre que promovem alterações em seu estado (S), gerando impactos (I) que 

demandam respostas de gestão seja no âmbito dos indutores, das pressões, do 

estado e impactos lacustre, caracterizando o modelo DPSIR.  
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Tabela 10: Classificação dos indicadores ambientais da lagoa Juparanã segundo o modelo 

DPSIR. 

D 

(Indutores) 

P             

(Pressões) 

S                      

(Estado) 

I                  

(Impacto) 

R                         

(Resposta) 

- Agricultura 
- Silvicultura 

- Desmatamento; 
- Exposição do solo; 
-Uso de fertilizantes; 
-Uso de agrotóxicos; 
-Uso desordenado 
de água 
 

- Aumento na 
concentração de 
nutrientes ; 
- Aumento de 
contaminantes; 
- Redução da 
transparência da 
água; 
- Redução da 
biodiversidade aquática; 
- Aumento na 
densidade 
fitoplanctônica; 
- Aumento na 
densidade de 
cianobactérias 
 

- Inutilização do uso 
do ecossistema 
aquático; 
- Assoreamento 
- Exposição a 
cianotoxinas; 
- Contaminação 
- Desequilíbrio 
ecológico aquático; 
- Perda da qualidade 
cênica; 
 
 

 
- Recomposição vegetal; 
- Cumprimento da legislação 
ambiental; 
- Aproveitamento de áreas já 
desmatadas; 
- Adoção de boas práticas 
agrícolas; 
- Políticas de 
conscientização ambiental; 

 
Pastagem 

 - Desmatamento; 
 - Exposição e 
erosão do solo; 
 - Uso de herbicidas 
e agrotóxicos; 
- Fonte de matéria 
orgânica; 
 

Piscicultura 

- Eutrofização 
artificial; 
- Introdução de 
espécies exóticas; 
 

- Perda/redução da 
biodiversidade aquática; 
- Aumento na 
concentração de 
nutrientes ; 
- Redução da 
transparência da 
água; 
- Aumento na 
densidade 
fitoplanctônica; 
- Aumento na 
densidade de 
cianobactérias 
 

- Controle da introdução de 
espécies exóticas de peixes;  
- Proteção de zonas 
litorâneas lacustre como 
habitat para reprodução de 
peixes nativos.  
- Abertura de canais fluviais 
desobstruídos para migração 
de espécies de peixes.  
 - Manejo sustentável e 
utilização 
de técnicas que minimizem 
os 
impactos ambientais 
causados 
pela piscicultura; 
- Licenciamento ambiental. 
- Definição de capacidade de 
suporte lacustre 

Urbanização 

- Recreação; 
- Consumo de água; 
- Eutrofização 
artificial; 
- Acidificação; 
-Barragens; 
-Enchentes; 
 

- Aumento na 
concentração de 
nutrientes; 
- Aumento de 
contaminantes; 
- Redução da 
transparência da 
água; 
- Redução da 
biodiversidade aquática; 
- Aumento na 
densidade 
fitoplanctônica; 
- Aumento na 
densidade de 
cianobactérias 
- Contaminação por 
efluentes industriais e 
domésticos; 
 
 

- Inutilização do uso; 
- Exposição a 
cianotoxinas; 
- Contaminação; 
-Desequilíbrio 
ecológico aquático;  
- Perda da qualidade 
cênica; 
 - Risco de 
contração de 
doenças de 
veiculação hídrica 

- Cumprimento da legislação 
urbanística e ambiental; 
- Plano Diretor Urbano; 
- Evitar a expansão urbana 
em direção aos 
remanescentes florestais; 
- Criação de faixas de 
proteção marginal (buffer 
zones) 
- Programa de Saneamento 
Básico; 
- Políticas de 
conscientização ambiental; 
- Programa de contenção de 
enchentes. 
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8. Discussão 

8.1. Variáveis Meteorológicas 

Em todos os sistemas ecológicos as diferenças entre um processo gradual de 

organização e sua interrupção por um acontecimento, em geral, são previsíveis, mas 

torna-se imprevisível com relação ao momento de sua incidência sobre o 

ecossistema (MARGALEF, 1991).  

Na bacia hidrográfica do rio São José, à qual pertence a lagoa Juparanã, os 

resultados mostraram um regime de pluviosidade sazonal, com distinção entre 

período chuvoso e um período seco atípico, separados por um período de transição 

pouco definido, em função da presença de chuvas esparsas. A sazonalidade da 

pluviosidade na região atua como uma força controladora da dinâmica hidrológica, o 

que pôde ser evidenciado nesta pesquisa, principalmente, pelas variações na 

profundidade das estações amostrais durante o período estudado. Segundo 

Figueiredo (2007), associado a este fator ocorrem importantes mudanças na 

concentração de substâncias e no funcionamento dos ecossistemas aquáticos, as 

quais foram registradas para a lagoa Juparanã, com relação à dinâmica das 

variáveis limnológicas. 

Entretanto, a sazonalidade na região estudada, e consequentemente sobre o 

ecossistema aquático, também foi evidenciada pela variação registrada em outras 

variáveis meteorológicas, como a temperatura, o vento e o balanço de calor, que 

apresentaram diferenças entre o verão e o inverno. Segundo Lewis (1987) as 

variáveis meteorológicas sazonais e eventos imprevisíveis influenciam o regime 

térmico das lagoas tropicais, sendo as modificações provocadas pelo vento, em 

função, e. g., da passagem de frentes frias, apontadas por Stech e Lorenzetti (1992) 

e Tundisi et al. (2004), como eventos imprevisíveis capazes de promover a 

desestratificação da coluna d’água. De acordo com Frazen (2009), as condições de 

temperatura contribuem para estratificação lacustre que normalmente se 

estabelecem no verão e se estendem até o outono, quando a temperatura começa a 

diminuir, reduzindo a transferência de calor para a camada superficial lacustre. No 
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restante do ano, a estratificação física e química da coluna d’água dificilmente irá se 

estabelecer, permanecendo a condição de mistura.  

Porém, na lagoa Juparanã a condição de mistura é predominante ao longo do ano, 

sendo observadas microestratificações no verão. Segundo Frazen (2009), em 

ecossistemas lacustres, o aquecimento provocado pelo sol e a ação do vento sobre 

a superfície da água criam diferenças horizontais e verticais na massa líquida. Esta 

mesma autora cita que a estratificação térmica em ecossistemas aquáticos lênticos, 

como as lagoas, é resultado do balanço de calor entre a água armazenada e as 

contribuições externas, incluindo a radiação solar, troca indutiva de calor entre a 

atmosfera e a água, e o calor dos tributários. A perda de calor pode ser por emissão 

de radiação da superfície do lago de volta para atmosfera, por evaporação, 

condução ou através das vazões efluentes. Como os processos de aquecimento e 

resfriamento ocorrem em uma camada relativamente fina, se não houver mistura 

vertical para destruir o gradiente de calor, ocorrerá estratificação térmica. Entretanto, 

isto não foi observado na lagoa Juparanã, pois a ausência de gradiente térmico na 

coluna d’água está atribuída à reduzida profundidade do ecossistema associada à 

ação dos ventos e contribuição dos afluentes das bacias de entorno. 

Desta forma, no verão, a radiação solar é alta, o que gera um alto calor sensível, 

resultando em um balanço de calor elevado para a lagoa Juparanã. Porém, a 

mistura no ecossistema é gerada pelo resfriamento causado pelos ventos de 

maiores intensidades neste período, associado aos eventos de advecção, que 

segundo Tundisi e Matsumura-Tundisi (2008) correspondem ao transporte forçado 

por um sistema de correntes produzido pelo influxo de rios, córregos (principalmente 

dos tributários no entorno da lagoa Juparanã), descargas à jusante (desembocadura 

no Rio Pequeno) e efeitos do vento na superfície. Mesmo com volume de água 

maior e elevado balanço de calor, a ação dos ventos e pluviosidade mais intensos 

no verão impedem a formação gradientes térmicos que resultem em estratificação 

neste ecossistema.  

No inverno, a radiação solar é menor, resultando na redução do calor sensível e 

consequentemente do balanço de calor. Como a lagoa Juparanã já é um 

ecossistema considerado raso, sua profundidade, neste período, é menor 
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comparada ao verão. Como a massa d’água sofre menos aquecimento, a reduzida 

pluviosidade e intensidade dos ventos em uma coluna d’água e volume menores são 

capazes de promover a mistura. Portanto, mesmo com características 

meteorológicas distintas o padrão de circulação no inverno é semelhante ao verão, 

mantendo-se misturada ao longo do ciclo sazonal, caracterizando o padrão 

polimítico, típico de lagoas costeiras tropicais.  

Além da temperatura, o vento e a pluviosidade são fatores que influenciam 

diretamente na ocorrência de estratificação térmica, conforme cita Nogueira (1991), 

o que pôde ser observado na lagoa Juparanã, ressaltando que estes fatores variam 

de acordo com as estações do ano, caracterizando os perfis de estratificação e 

mistura, conforme demonstrado na Figura 28. Como a lagoa Juparanã é um 

ecossistema raso, nos meses mais quentes (verão) a estratificação não ocorre 

devido à intensidade dos ventos e à contribuição da pluviosidade, conforme 

discutido anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Padrões de circulação em lagos tropicais (VON SPERLING, 1996). Durante o 

período estudado, a lagoa Juparanã comportou-se como um lago com mistura. 
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Nos ecossistemas aquáticos costeiros os processos de estratificação e mistura, em 

especial este último, verificado na lagoa Juparanã durante todo o período estudado, 

resultam de efeitos acumulados das trocas de calor e das entradas de energia; da 

absorção da radiação solar com a profundidade (a qual depende das condições 

ópticas da água na superfície); da direção e força do vento; da direção e da energia 

cinética das entradas na água e da direção e forças das saídas na água. A 

amplitude e dimensão vertical desses eventos dependem da velocidade do vento, do 

fetch efetivo e da topografia local (TUNDISI e MATSUMURA-TUNDISI, 2008). De 

acordo com Kjerfve e Magill (1989) as lagoas costeiras são usualmente bem 

misturadas, como verificado na lagoa Juparanã, e a estratificação vertical ocorre 

ocasionalmente. Quando isto ocorre é em função da radiação solar ou superfície 

calma, isto é, baixa velocidade do vento fazendo com que a coluna d’água não fique 

totalmente misturada, o que não se observou na lagoa Juparanã. 

8.2 Variáveis limnológicas abióticas 

Porém, a ocorrência de circulação da água hipolimnética e o consequente transporte 

de substâncias do hipolíminio para as camadas superiores pode ser testada através 

de números adimensionais que caracterizam feições do regime hidrodinâmico 

(FRAZEN, 2009), como o Número de Wedderburn que, segundo Thompson e 

Imberger (1980), quando o vento incide sobre a superfície lacustre promove, 

inicialmente, emersão da termoclina na mesma direção seguida de submersão na 

direção oposta ao vento e quando este cessa, o volume de água é arrastado no 

sentido contrário causando submersão da termoclina a favor do vento. Desta forma, 

o Número de Wedderburn (W) representa a resposta da coluna d’água estratificada 

à velocidade friccional induzida pelo vento. Sendo W < 1, como observado durante 

todo o estudo na lagoa Juparanã, a termoclina pode subir e a água do metalímnio 

pode ser levada à superfície, resultando na circulação lacustre. Segundo Tundisi e 

Matsumura-Tundisi (2008), quando W < 1 as oscilações são elevadas e há uma 

ressurgência geral na região da lagoa situada na pista do vento (fetch efetivo).  

A verificação da existência de estratificação térmica também foi testada nesta 

pesquisa através da determinação da resistência térmica relativa (RTR), a partir do 

perfil vertical de temperatura da água. Segundo Schäfer (1985), essa relação indica 
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quantas vezes seria maior a energia, e. g. velocidade do vento, para misturar a 

coluna d’água, em relação a um sistema no qual a estratificação situa-se entre 4 e 

5°C, a fim de permitir a identificação de epilímnio e hipolímnio, a partir de camadas 

de água de diferentes densidades, o que não se observou para a lagoa Juparanã 

durante todo o período amostral, em que os baixos valores obtidos, comparados a 

outros estudos  (BEZERRA-NETO e PINTO-COELHO, 2002; PASSERINI, 2010) 

expressam a ausência de resistência à circulação promovida pelo vento.  

Na bacia do rio Doce, alguns lagos comportam-se termicamente diferentes, 

apresentando período de estratificação bem marcados, contrastando com períodos 

de circulação, como o lago Dom Helvécio (TUNDISI et al., 1986; GARCIA, 2007), 

situado no médio curso. No entanto, os ecossistemas litorâneos, como as lagoas 

costeiras, estão mais expostos à ação dos ventos e isso se torna um fator que 

favorece a circulação, associado à reduzida profundidade destes ecossistemas, 

como também demonstrado para a lagoa dos Patos (SEELIGER, ODEBRECHT e 

CASTELLO, 1998). 

Outra possibilidade de avaliar o efeito do vento foi através do cálculo da altura da 

onda, porém um dos principais problemas no conhecimento de como interpretar os 

efeitos de ondas geradas pelos ventos em ambientes de águas rasas, como a lagoa 

Juparanã, é a escassez de dados medidos. Ao contrário do que acontece em águas 

profundas, a dinâmica das ondas em águas rasas é dominada pela interação com o 

fundo. A intensidade do vento, a propagação, as interações não-lineares, o 

decaimento de energia são fatores de como a interação das ondas com o fundo 

ocorre (HERNÁNDEZ, et al., 2001). 

Portanto, a descrição do efeito das variáveis meteorológicas em uma escala 

temporal sazonal constitui um instrumento de aproximação do regime dinâmico, 

atuando para explicar as variáveis limnológicas em um contexto físico apropriado. 

Os processos de mistura e transporte dentro de um ecossistema aquático 

determinam a resposta ecológica do sistema às forçantes meteorológicas e aos 

fluxos de entrada e saída (FRAZEN, 2009). 

Nos períodos de temperaturas mais elevadas, e.g., a densidade da água superficial 

torna-se inferior à da camada do fundo e a estratificação química também pode ser 
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observada em variáveis como a concentração de oxigênio dissolvido. Entretanto, 

segundo Esteves e Furtado (2011), em ecossistemas lacustres de regiões tropicais, 

frequentemente observa-se estratificação química, principalmente do oxigênio 

dissolvido, independente da estratificação térmica, o que foi observado na lagoa 

Juparanã. Neste ecossistema, não foi registrada condição de anoxia no fundo da 

coluna d’água, porém as concentrações foram diminuindo a partir de superfície, 

caracterizando um perfil do tipo clinogrado, conforme também observado por Huszar 

et al. (1994) e Gonçalves (2005) neste mesmo ecossistema. Bozelli et al. (1992) 

justificaram o perfil clinogrado obtido na lagoa Juparanã como consequência da 

camada trofogênica atingir o metalímnio em função da maior disponibilidade de 

nutrientes e menor pressão da herbivoria, favorecendo a elevação da densidade 

fitoplanctônica.  

Jorgensen e Vollenweider (2000) citam que a disponibilidade de nutrientes no 

metalímnio, dentre eles os nitrogenados, é resultado do chamado “prato nítrico” 

devido à nitrificação ou desnitrificação das populações bacterianas metabolicamente 

ativas existente neste compartimento lacustre. Embora não verificada a 

compartimentalização na lagoa Juparanã em função da reduzida RTR, a turbulência, 

evidenciada pelos baixos Números de Wedderburn, promove a mistura na coluna 

d’água tornando-a um ambiente oxidativo, evitando a ocorrência de processos 

redutores, o que justifica as baixíssimas concentrações do íon amônia comparadas 

com as de nitrito (e provavelmente nitrato, não quantificado nesta pesquisa, uma vez 

que o nitrito é a forma iônica nitrogenada instável precursora do nitrato). Esteves e 

Amado (2011) citam que apesar da grande importância do nitrito como precursor de 

diversos processos de transformação do nitrogênio em ecossistemas lacustres, sua 

concentração em ecossistemas naturais é geralmente baixa, uma vez que é 

rapidamente consumido pelos processos de nitrificação e desnitrificação. Segundo 

Frazen (2009), o ciclo do nitrogênio é controlado por processos microbiológicos onde 

o oxigênio exerce relevante influência, pois a presença de oxigênio determina as 

taxas de nitrificação, o que possivelmente aconteceu na lagoa Juparanã, devido aos 

valores registrados para a concentração de nitrito, e a desnitrificação ocorre somente 

em condições anóxicas ou de reduzida concentração de oxigênio dissolvido, 

característica não verificada ao longo do período estudado na lagoa Juparanã. 
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Com relação ao fósforo, o ciclo deste elemento se encontra intimamente relacionado 

às condições de circulação lacustre, pois durante a circulação e adição de oxigênio 

nas partes profundas e anóxicas do fundo lacustre, o ferro será oxidado, resultando 

na diminuição do fosfato inorgânico dissolvido disponível na coluna d’água, seja pela 

adsorção ou pela precipitação do fosfato férrico (ESTEVES, 1998; OVERBECK, 

2000; FRAZEN, 2009). A principal consequência da precipitação do fosfato 

inorgânico dissolvido é a sua exclusão definitiva ou temporária de circulação. Sua 

liberação para coluna d’água acontece em condições de reduzidas concentrações 

de oxigênio dissolvido e, sobretudo, em anaerobiose (ESTEVES, 1998), condições 

que não ocorreram na lagoa Juparanã e que podem justificar os reduzidos valores 

registrados, associados ao fato da incorporação pelo fitoplâncton, por se tratar da 

forma inorgânica fosfatada preferencialmente assimilável pela comunidade. 

Durante o período estudado não foram registrados, na lagoa Juparanã, valores de 

fosfato inorgânico dissolvido (P-PO4
3-) abaixo do limite de detecção do método (3,1 

µg.L-1) e o valor máximo registrado foi de 43,5 µg.L-1. Os valores registrados neste 

ecossistema por Bozelli et al. (1992) variaram de < 1 µg.L-1 a 10,5 µg.L-1. Em Huszar 

et al. (1994) estiveram abaixo 5 µg.L-1  e em 82% das amostragens realizadas por 

Gonçalves (2005) abaixo de 25 µg.L-1. Quanto ao fósforo total (P-total), neste 

estudo, os valores registrados são baixos, porém a variação observada (30,8 µg.L-1 a 

150,9 µg.L-1 ) pode ser considerada elevada comparada aos resultados obtidos por 

Huszar et al. (1994) e Gonçalves (2005). 

A sazonalidade das variáveis meteorológicas também afeta outras variáveis 

limnológicas, como a condutividade elétrica que, de acordo com Esteves et al. 

(2011), fornece importantes informações tanto sobre o metabolismo do ecossistema 

aquático, como sobre fenômenos relevantes em sua bacia de drenagem.  Na lagoa 

Juparanã, a condutividade elétrica foi apontada como uma das variáveis descritoras 

da variabilidade ocorrida no ecossistema, em função da sazonalidade apresentada, 

evidenciada pela análise estatística. Possivelmente, isto está associado ao 

transporte de íons dos afluentes lacustres. Como no verão a pluviosidade é maior, 

esta modifica o fator de diluição da água, justificando os reduzidos valores da 

condutividade elétrica comparados com o inverno. Como a lagoa é um ecossistema 

misturado não foram observadas estratificações na condutividade elétrica. Os 
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valores registrados, inclusive o mais elevado durante todo o período amostral (151 

µS.cm-1), não apontam condições de eutrofização, conforme citam os trabalhos de 

Watanabe (1981) e Calijuri e Tundisi (1990), em que os valores esperados para 

ecossistemas aquáticos brasileiros variam de 8 a 480 µS.cm-1. Isto se deve ao fato 

de que os íons mais diretamente responsáveis pelos dados da condutividade elétrica 

são os macronutrientes (e.g. cálcio, magnésio, potássio, sódio, carbonato, sulfato e 

cloreto) De acordo com Egborge (1979), alterações relevantes nos valores da 

condutividade elétrica não são esperadas para ecossistemas de água doce, a 

menos que recebam consideráveis cargas de efluentes domésticos e, neste caso, 

apenas o íon amônio pode ter influência na condutividade elétrica, desde que em 

altas concentrações, o que não foi registrado na lagoa Juparanã. Comparado a 

outros estudos desenvolvidos neste ecossistema, esta pesquisa registrou o maior 

valor de condutividade elétrica (variação de 66 µS.cm-1 a 151 µS.cm-1), pois em 

Bozelli et al. (1992) a variação da condutividade elétrica foi de 95 a 104 µS.cm-1, em 

Huszar et al. (1994) de 12 a 105 µS.cm-1 e em Gonçalves (2005) de 79,2 a 92,2 

µS.cm-1. Em regiões tropicais, os valores da condutividade elétrica em ecossistemas 

aquáticos estão mais relacionados com as características geoquímicas da região 

onde se localizam os corpos d’água e com a sazonalidade (períodos secos e 

chuvosos), mas podem também ser influenciados pelo estado trófico, principalmente 

em ambientes sob influência antrópica (ESTEVES et al., 2011). 

A condutividade elétrica também pode ser influenciada pelo pH, sendo que em 

águas com reduzidas concentrações de sais solúveis o pH é baixo (< 5) e o íon H+ 

torna-se o principal responsável pela condutividade elétrica, papel atribuído ao íon 

OH- em condições de alcalinidade (pH > 9) (ESTEVES et al., 2011). Nesta situação 

a posição de equilíbrio ácido-base das águas naturais é determinada pelo nível de 

H+ ou OH- do processo dominante. O ácido carbônico (H2CO3), dissociado na forma 

de bicarbonato (HCO3
-) é, geralmente, responsável por manter o pH da água em 

torno da neutralidade (FRAZEN, 2009). Na lagoa Juparanã a variação do pH durante 

o período estudado (5 a 9) não está associada somente aos fatores geoquímicos da 

bacia hidrográfica pelos quais os complexos carbonatos-bicarbonatos poderiam 

interferir, mas pelos transportes de materiais provenientes dos processos de 

decomposição dos afluentes de entorno, dos ecossistemas terrestres adjacentes 

carreados por  escoamento superficial,  do equilíbrio atmosfera-água que regula 
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essencialmente o conteúdo de CO2 e do próprio metabolismo lacustre, e.g., 

florações fitoplanctônicas. Neste último caso, Carvalho (2003) cita que as 

comunidades aquáticas podem interferir nos valores de pH do meio através da 

assimilação do CO2 fotossintético, resultando na elevação do pH, sendo que este 

mecanismo está associado, principalmente, à ocorrência de cianobactérias. 

Além da interferência nas variáveis químicas, as variáveis meteorológicas afetam na 

qualidade óptica da água. Devido aos ventos constantes, o ecossistema lacustre é 

sempre misturado e continuamente turvo, em função das partículas removidas do 

fundo pela ação da onda. Variabilidade horizontal é, portanto, mais relevante que a 

estratificação vertical, a qual ocorre ocasionalmente (LOPARDO, 2002). Na lagoa 

Juparanã, os reduzidos valores da transparência da água e a profundidade da zona 

eufótica (zeu) são explicados pela circulação promovida pelo vento, assim como os 

elevados valores de turbidez e material particulado em suspensão (MPS). Associado 

a este fator há a contribuição da pluviosidade que, segundo Figueiredo (2007), a 

modifica o fator de diluição da água, devido à elevação do volume fluvial, pois 

aumenta o transporte de materiais da bacia de drenagem para o interior desses 

corpos d’água com o aumento do escoamento superficial na bacia, sejam esses 

materiais de origem orgânica ou inorgânica, natural ou antrópica. Isto foi observado 

na lagoa Juparanã, através dos menores valores da transparência e profundidade da 

zona eufótica no verão e maiores valores da turbidez e MPS associado ao maior 

volume de chuvas e condição oposta no inverno quando o volume das mesmas é 

menor. Segundo Tundisi e Matsumura-Tundisi (2008), a profundidade da zeu pode 

variar diariamente, por estação amostral ou por eventos meteorológicos importantes 

como períodos de estabilidade e circulação da coluna d’água, sendo este último 

relevante para as variações registradas na lagoa Juparanã. Resultados semelhantes 

ao observado neste estudo, com redução da transparência da água no verão 

(período chuvoso) foram observados por Huszar et al. (1990) e Bozelli et al. (1992) 

neste mesmo ecossistema.  

De acordo com Schaefer (1985), a pluviosidade modifica a dinâmica dos 

ecossistemas lacustres, pois a elevação do nível hidrológico e a diluição dos 

compostos dissolvidos promovem a ressuspensão do sedimento, resultando em 

redução da transparência, elevação da turbidez e disponibilidade de nutrientes. 
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Desta forma, as interações entre os processos físicos e hidrodinâmicos determinam 

como as substâncias são transportadas e distribuídas dentro do corpo d’água, e as 

quais podem ser decisivas para a resposta ecológica do ecossistema. Associado a 

este fator, Carmouze (1994) cita a análise das atividades biológicas é indispensável 

para avaliações complementares do metabolismo lacustre. 

8.3 Variáveis limnológicas bióticas 

As interações em curto prazo entre os fatores abióticos que afetam o ambiente 

aquático (e.g., turbulência, ação da onda, velocidade do vento e turbidez) e 

componentes bióticos (DOKULIL e PADISÁK, 1994) são fundamentais na 

compreensão do metabolismo aquático. Em função da dinâmica física lacustre 

ocorrem importantes mudanças na concentração de substâncias e no funcionamento 

dos ecossistemas aquáticos, as quais foram registradas para a lagoa Juparanã. A 

energia solar fixada pelos produtores primários, dentre eles o fitoplâncton, é 

transferida através da cadeia trófica aos sucessivos níveis tróficos, sendo que a 

cada passagem algum modo de energia é perdido na forma de calor. A propriedade 

de utilizar e transformar a energia são habilidades dos organismos vivos, que 

produzem energia como parte de sua atividade celular (ODUM, 1983). 

 A clorofila a, pigmento protéico que atua na conversão da energia luminosa no 

processo fotossintético, é utilizada como estimativa da biomassa em corpos d’água 

(MARGALEF, 1983; REYNOLDS, 1984; ESTEVES, 1998). A quantificação desse 

pigmento pode fornecer informações relevantes acerca do estado trófico dos 

ecossistemas aquáticos. A concentração de clorofila a da lagoa Juparanã, ao longo 

do período estudado (0,5 µg.L-1 a 57,6 µg.L-1), foi considerada baixa comparada a 

estudos em outras lagoas costeiras (BECKER, 2002; NUNES, 2003; SOUZA, 2007; 

PASSERINI, 2010). Porém, comparado a pesquisas pretéritas realizadas na lagoa 

Juparanã (BOZELLI et al. 1992; GONÇALVES, 2005) estes foram os maiores 

valores registrados para este ecossistema, sendo esta evolução também observada 

para as concentrações de fósforo. A ACP mostrou que a concentração de clorofila a 

foi uma das variáveis responsáveis pela variabilidade ocorrida no ecossistema. 

Entretanto, embora não tenham sido observadas correlações entre as concentrações 

de clorofila a e fósforo, verificou-se que a concentração desta variável foi relevante 
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na variação do IET. A inexistência de correlação entre a concentração de clorofila a 

e a concentração de fósforo observada nesta pesquisa é atribuída à predominância 

de cianobactérias na comunidade fitoplanctônica, cujo pigmento predominante é a 

ficocianina em detrimento da clorofila, independente do tipo (a, b, c ou d, avaliadas 

neste estudo). Durante o verão, houve limitação da comunidade fitoplanctônica por 

luz devido à condição de circulação que resultou na elevação da turbidez, mas a 

maior concentração de clorofila a no verão, comparada ao inverno, está associada à 

tolerância à limitação por luz e ao aproveitamento da disponibilidade de nutrientes, 

típica das cianobactérias, predominantes neste período, em função do efeito 

provocado pela pluviosidade e pelo vento na dinâmica física do ecossistema, o que 

justifica a classificação da lagoa como mesotrófica com tendência à eutrófica. No 

inverno, a turbidez foi menor, a transparência da água e a profundidade da zeu 

maiores e a disponibilidade de nutrientes menor, favorecendo outros grupos 

fitoplanctônicos, com as desmídias. Mesmo com biovolume maior que o das 

cianobactérias, como as desmídias foram numericamente menos representativas a 

concentração de clorofila a neste período foi menor. Portanto, a contribuição de uma 

classe cujos representantes têm um volume celular maior e o pigmento 

predominante é a clorofila a, não contribuiu para elevação dos valores porque as 

cianobactérias continuaram predominantes quantitativamente no inverno, porém 

menos que o verão. O surgimento das desmídias foi atribuído à redução da 

concentração de nutrientes, em especial o fósforo, o qual estas algas são 

intolerantes. Isto justifica a classificação da lagoa Juparanã no inverno como 

mesotrófica 

Em função das altas taxas de ciclagem de nutrientes e à ressuspensão de 

sedimentos finos, resultantes da dinâmica física da lagoa Juparanã, a indicação do 

estado trófico dos ecossistemas aquáticos tropicais costeiros demanda uma 

avaliação complementar à análise da disponibilidade de nutrientes, transparência e 

biomassa (ESTEVES, 2011). A associação destes fatores com a estrutura e 

composição da comunidade fitoplanctônica fornece dados mais consistentes sobre a 

qualidade trófica de um determinado ecossistema lacustre. 

A estrutura e composição da comunidade fitoplanctônica na lagoa Juparanã foi 

caracterizada pelo aumento da densidade das Classes Zygnemaphyceae, 
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Bacillariophyceae e Chlorophyceae, que aumentaram durante o inverno, porém tanto 

no verão quanto no inverno houve predominância da Classe Cyanophyceae. Isto 

está associado às condições limnológicas abióticas devido à circulação promovida 

pelo vento e pluviosidade, o que contribuiu para distribuição dos indivíduos destas 

Classes em toda coluna d’água e nas quatro estações amostrais. Este padrão de 

substituição das espécies foi observado na lagoa Juparanã por Gonçalves (2005), 

enquanto a relação competitiva entre cianobactérias e desmídias em função das 

características ambientais justificadas pela sazonalidade foi observada e discutida 

por Delazari-Barroso (2007) para o Reservatório Duas Bocas (ES), caracterizando o 

aspecto sucessional da comunidade. 

Segundo Souza (2007), os representantes da Classe Zygnemaphyceae são 

persistentes na comunidade fitoplanctônica, porém em reduzidas densidades e que, 

apesar da baixa contribuição numérica dessas algas na densidade populacional da 

comunidade, é representativa na riqueza de táxons. Quanto à interação com os 

fatores abióticos Happey-Wood (1988) cita que as populações destas algas são 

originárias da comunidade bentônica e, devido à circulação promovida pela ação de 

ventos e pluviosidade são deslocadas para a coluna d’água, desenvolvendo-se na 

região pelágica do meio lacustre. Estas condições foram observadas na lagoa 

Juparanã, associadas ao fato de que estes organismos são tolerantes a baixos 

valores de pH e reduzidas concentrações de nutrientes, principalmente fósforo, 

condições observadas no inverno, em função do menor volume de chuvas na região.  

Com relação à Classe Bacillariophyceae, seus indivíduos constituem um grupo 

cosmopolita, encontradas tanto em ambientes continentais quanto marinhos. Por 

apresentarem um envoltório silicoso (frústula), as diatomáceas dependem da sílica 

para seu crescimento e sobrevivência, sendo a concentração deste nutriente no 

ecossistema aquático um fator limitante ao seu desenvolvimento, o que segundo 

Kilham (1980) indica uma relação entre a concentração de sílica na água com a 

dominância e padrões de periodicidade de espécies de diatomáceas, em que o 

declínio da concentração de sílica pode influenciar na sequência sucessional 

sazonal, pois quando o ecossistema apresenta reduzidas concentrações de sílica 

espécies de diatomáceas tornam-se escassas. Possuem, dentre as demais Classes, 

a maior taxa de sedimentação, sendo dependentes da turbulência para se manterem 
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em suspensão na coluna d´água (VAN DEN HOEK et al., 1995). Desta forma, a 

contribuição de 9% desta Classe na comunidade fitoplanctônica da lagoa Juparanã 

está, provavelmente, associada a estes fatores, embora não tenham sido 

quantificadas as concentrações de sílica. 

 
A Classe Chlorophyceae agrupa quase metade dos gêneros na listagem do 

levantamento fitoplanctônico continental tropical e a variação dessa composição 

entre lagos e reservatórios é bastante pequena (BICUDO et al., 1999). A maioria das 

espécies dessa Classe é cosmopolita, sendo encontradas em ambientes desde 

águas continentais oligotróficas e eutróficas até águas marinhas e estuarinas 

(BICUDO & PARRA, 1995). Segundo Dias Jr. (1990), a Ordem Chloroccocales 

constitui, dentre as clorofíceas, o grupo que apresenta a maior riqueza de espécies 

de grande parte dos lagos do Brasil, assim como observado na lagoa Juparanã, 

tanto nesta pesquisa quanto em estudos pretéritos. Além de estarem amplamente 

distribuídas em águas de diferentes concentrações químicas (WETZEL, 1981), 

apresentam elevada taxa de reprodução, podendo colonizar os ambientes com 

muita rapidez (HAPPEY-WOOD, 1988).  

Com relação à Classe Cyanophyceae, predominante quali e quantitativamente nesta 

pesquisa, a literatura cita que a dominância de cianobactérias está associada a 

fatores ambientais característicos como regime de mistura com estratificação 

duradoura da coluna d’água (REYNOLDS, 1987) ou diária (GANF, 1974), reduzida 

disponibilidade de luz (SMITH, 1986) em função baixa transparência da água, 

elevados valores de temperatura da água e pH (SHAPIRO, 1990; WATSON et al., 

1997), aspectos observados nesta pesquisa na lagoa Juparanã ao longo do período 

estudado, exceto a presença de estratificações.  

De acordo com Sigee (2005) em condição de limitação por fósforo, grânulos de 

polifosfato podem sustentar até 20 divisões celulares (Figura 29). No entanto, como 

a densidade de cianobactérias diminuiu no inverno, possivelmente o fósforo 

disponível foi aproveitado pelas demais classes de algas. Como as cianobactérias 

são capazes de desenvolver o luxury uptake (consumo luxuriante), isto é, a 

capacidade de assimilar o elemento além de suas necessidades momentâneas 

(SIGEE, 2005), a contribuição percentual da classe na densidade total permaneceu 
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predominante, revelando, portanto, uma estratégia competitiva no requerimento 

nutricional. Isto explica o fato de haver crescimento das populações de algas mesmo 

quando o fósforo inorgânico dissolvido está presente em baixas concentrações, o 

que justifica a existência das elevadas densidades fitoplanctônicas, as quais foram 

representadas na lagoa Juparanã, durante todo o período amostral, por 

cianobactérias, inclusive superando os limites máximos estabelecidos pela 

legislação vigente. 

Quanto ao nitrogênio, segundo Smith (1983) reduzidas concentrações de N- total e 

nitrogênio orgânico dissolvido também não limitam o crescimento das cianobactérias 

em função de sua capacidade de assimilação deste nutriente devido à capacidade 

de fixar nitrogênio atmosférico através dos heterócitos, conforme mostrado na Figura 

29. Segundo Kosten et al. (2009), cianobactérias fixadoras de nitrogênio 

(heterocitadas) ocorrem com mais freqüência em ambientes enriquecidos com por 

fósforo (P-total > 200 µg.L-1) embora em reservatórios menos enriquecidos (P-total < 

50 µg.L-1) as cianobactérias heterocitadas podem contribuir com até 50% da 

biomassa. Na lagoa Juparanã, onde a maior concentração de P-total registrada 

durante todo o estudo foi de 151 µg.L-1 as cianobactérias heterocitadas ocorreram 

em todas as amostragens, estações e profundidades, sendo predominantes no 

verão, conforme mencionado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Anabaena planctonica com grânulos de polifosfato e heterócitos (setas). (Foto: 

Fabíola C. O. Martins, 2009). 
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Porém, a predominância quantitativa da Classe Cyanophyceae, inclusive no inverno, 

não está associada somente aos fatores abióticos favoráveis, como também a 

aspectos biológicos estratégicos, e. g., estruturas de flutuabilidade (aerótopos, 

bainha de mucilagem) e pigmentos acessórios, associadas ao outros mecanismos 

adaptativos, como a elevada relação superfície/volume celular as tornam 

competitivamente mais hábeis em detrimento das demais classes na permanência 

em diferentes profundidades da coluna d’água. Segundo Vasconcelos et al. (2011), 

a sinergia de alguns fatores ambientais, aliada a adaptações específicas é mais 

plausível para explicar o padrão de substituição entre as espécies de cianobactérias, 

corroborando com o observado nesta pesquisa. 

As espécies de cianobactérias mais freqüentes na lagoa Juparanã, responsáveis 

pelas elevadas densidades foram Anabaena planctonica, Cylindrospermopsis 

raciborskii, Oscillatoria simplicissima, Microcystis aeruginosa e Plankthotrix agardii. 

Estas espécies pertencem a gêneros citados como potencialmente tóxicos, os quais 

têm sido objeto de investigações e discussões científicas (MINILLO et al., 2000; 

YUNES, 2000; TUCCI e SANT’ANNA, 2003; BECKER et al., 2004; FERREIRA et al., 

2004; GARCIA 2007; DELAZARI-BARROSO, 2007), relacionando a ocorrência das 

espécies aos fatores ambientais dos respectivos ecossistemas estudados, 

apontando diretrizes ao gerenciamento dos mesmos, não só no Brasil como em 

outros países (NAKANISHI et al., 1992; ARHONDITSIS et al., 2004). 

A espécie Anabaena planctonica foi registrada em todas as amostragens, estações 

e profundidades com expressivas densidades, inclusive no inverno. Segundo 

Carpenter e Carmichael (1995) o gênero Anabaena é composto por espécies 

preferencialmente de água doce, típicas de corpos d’água fechados, com 

temperatura elevada e pH  maior que 7, condições registradas na lagoa Juparanã ao 

longo do estudo (Figura 30). Estes aspectos favorecem a morfologia desta espécie 

através da capacidade de formação de tricomas longos, composto por muitas 

células, o que eleva a densidade, mascarando a densidade de outras classes, como 

desmídias, cujos indivíduos registrados nesta pesquisa eram predominantemente 

unicelulares. Esta condição também foi observada por Becker (2002) que, além dos 

fatores já discutidos, associou a predominância de Anabaena circinalis na lagoa 

Itapeva (SC) ao efeito de ressuspensão causado pelo vento, mostrado através do 
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fetch efetivo, deslocando para coluna d’água acinetos que se encontravam 

depositados no sedimento e que, em contato com os recursos disponíveis na coluna 

d’água, como os nutrientes e a disponibilidade de luz, desencadearam as sucessivas 

divisões que originaram os longos tricomas.  Este fator também foi observado na 

lagoa Juparanã, pois no verão os tricomas de Anabaena planctonica, além de terem 

sido registrados no fundo da coluna d’água nas quatro estações amostrais 

apresentavam acinetos, oposto ao inverno, em que os tricomas continuavam 

presentes no fundo da coluna d’água, porém sem acinetos em decorrência do 

aproveitamento dos recursos disponíveis promovidos pela circulação lacustre. Isto 

foi corroborado neste estudo, através da ACP, que apontou a densidade total e de 

cianobactérias como atributos fitoplanctônicos indicadores da variabilidade ambiental 

ocorrida no ecossistema. 
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Figura 30: Anabaena planctonica com acineto e heterócito (acima) durante o verão e 

tricomas sem acinetos e heterócitos durante o inverno. (Foto: Fabíola C. O. Martins, 2009). 

Com relação à Cylindrospermopsis raciborskii, nesta pesquisa esta espécie foi 

registrada apenas no verão, com baixas densidades comparadas a outras espécies 

de cianobactérias e nas estações amostrais em que foram observadas 

microestratificações, pois a mistura na coluna d’água não favoreceu o surgimento de 

elevadas densidades desta espécie. Outro aspecto importante foi a presença de 

heterócito em todos os tricomas observados (Figura 31). Segundo, Tucci e 

Sant’anna (2003) os heterócitos são formados em condições de limitação de 

nitrogênio e, no caso desta espécie, reduzidos valores do íon amônio, que é a forma 
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preferencial de absorção de nitrogênio. As concentrações do íon amônio registradas 

na lagoa Juparanã foram baixas comparadas a estudos que consideravam os 

aspectos ecológicos desta espécie (DELAZARI-BARROSO, 2007; GARCIA 2007; 

FIGUEREDO, 2007) e com outras pesquisas realizadas na lagoa Juparanã 

(HUSZAR et al., 1994; GONÇALVES, 2005), porém este é o primeiro registro de 

ocorrência de Cylindrospermopsis raciborskii neste ecossistema. De acordo com 

Padisák (1997) esta espécie apresenta resistência a uma grande amplitude de 

condições ambientais e tem sido considerada invasora de muitos ecossistemas, 

principalmente nas regiões temperadas, sendo que pesquisas sobre a variabilidade 

temporal desta espécie foram conduzidas em lagos da Florida (CHAPMAN e 

SCHELSKE 1997), no lago Constance (HAMILTON et al., 2005) e em reservatórios 

da Austrália (ANTENUCCI et al., 2005), onde estes últimos autores verificaram que a 

quebra da estratificação térmica da coluna d’água reduziu as concentrações de 

clorofila a, mas não afetou a dominância por Cylindrospermopsis raciborskii. 

 

 

 

 

 

Figura 31: Cylindrospermopsis raciborskii registrada durante o verão (Foto: Fabíola C. O. 

Martins, 2009). 

Segundo o levantamento de Vasconcelos et al. (2011), além de Cylindrospermopsis 

raciborskii as espécies de cianobactérias mais freqüentes formando florações em 

reservatórios do estado da Paraíba são Microcystis aeruginosa e Plankothrix 

agardhii, que dominaram quantitativamente a comunidade fitoplanctônica em 16 

reservatórios avaliados, representando 73,1% da densidade no período de seca e 

54,8% no período de cheia. Na lagoa Juparanã, a ocorrência destas espécies 

também foi registrada, junto com Anabaena planctonica e Oscillatoria simplicíssima, 
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contribuindo, no verão, com 90% a 100% da densidade total e, no inverno, com 

valores variando de 67% a 84,5%.  

A elevada densidade fitoplanctônica registrada durante o estudo, inclusive acima dos 

valores estabelecidos pela legislação vigente, está associada à competição entre 

cianobactérias, principalmente Microcystis aeruginosa e Anabaena planctonica, 

sendo que a competição entre espécies destes gêneros, ocasionando florações, 

foram registradas no trabalho de Nakanishi et al. (1992), para o lago Biwa, e Ferreira 

et al. 2004, contribuindo, este último estudo, para os elevados valores de clorofila a 

na lagoa dos Patos (RS). Desta forma, além das elevadas densidades, as 

cianobactérias contribuíram para os valores da concentração de clorofila a da lagoa 

Juparanã, afetando diretamente o índice de estado trófico, que no verão 

caracterizou-a como mesotrófica com tendência a eutrófica. Comparado a outros 

estudos desenvolvidos neste ecossistema (HUSZAR et al., 1994; GONÇALVES, 

2005), este apresenta as maiores densidades de cianobactérias registradas, o que 

evidencia a importância da avaliação da influência das variáveis ambientais na 

variabilidade temporal e espacial da comunidade fitoplanctônica.  

Segundo Kanoshina et al. (2003), as florações de cianobactérias, como eventos 

regulares na sucessão sazonal do fitoplâncton, são frequentemente previsíveis, 

embora sua durabilidade e intensidade variam substancialmente  entre diferentes 

anos. Figueredo (2007) cita a dificuldade em apontar os fatores mais importantes na 

dominância de cianobactérias no fitoplâncton devido ao sinergismo associado.  

Entretanto, deve-se considerar que elevadas densidades fitoplanctônicas, 

principalmente de cianobactérias em detrimento de outras classes também é afetada 

pela mudança na qualidade da água decorrente dos inputs provenientes da bacia 

hidrográfica. Isto acontece em função de alterações desordenadas no padrão de uso 

e ocupação da terra, que pode desequilibrar as populações de cianobactérias, 

resultando em florações, comprometendo os diversos usos dos recursos lacustres, 

e. g., abastecimento, irrigação, lazer, turismo e piscicultura. Segundo Vasconcelos et 

al. (2011), esta última atividade tem contribuído significativamente para o incremento 

da eutrofização nos reservatórios do estado da Paraíba, pois o cultivo de peixes, 

principalmente tilápia, está relacionado ao aumento das concentrações de nutrientes 
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e clorofila a, redução da disponibilidade de luz na coluna d’água, devido à liberação 

de substâncias dissolvidas ou em suspensão provenientes de metabólitos e resíduos 

das rações, permanecendo disponíveis na coluna d’água ou depositando-se no 

sedimento, favorecendo o desenvolvimento do fitoplâncton, em especial das 

cianobactérias.  

Na lagoa Juparanã, esta atividade foi observada na estação amostral 3, durante o 

verão, onde foram registrados as maiores concentrações de clorofila a, densidade 

total e de cianobactérias em todas as profundidades, sendo que no fundo, em todas 

as amostragens, a totalidade da densidade fitoplanctônica foi atribuída às 

cianobactérias. Além disso, registrou-se, também no verão e nesta estação, a maior 

riqueza de táxons. Porém, mesmo baixa, a contribuição foi de táxons de 

cianobactérias. No inverno, a atividade da piscicultura foi afastada da estação 3, 

observando-se a menor contribuição de cianobactérias na densidade total das 

quatro estações.  

Segundo Carvalho (2003) a sazonalidade é um evento bem conhecido nos 

ecossistemas lacustres temperados e poder-se-ia dizer que a ausência de grandes 

variações na temperatura e na radiação solar nos sistemas tropicais poderia levar à 

conclusão de que a sazonalidade na comunidade fitoplanctônica dos trópicos deve 

ser insignificante, porém esta autora apresenta uma síntese de pesquisas que 

mostram que isto não corresponde à realidade 

Portanto, os resultados deste estudo mostraram que o fitoplâncton foi influenciado 

sazonalmente pelas variáveis abióticas, revelado pela mudança na estrutura e 

composição da comunidade, além de variações na densidade e biovolume.  

8.4 Uso e ocupação da terra  

A lagoa Juparanã apresenta a maior área de espelho d’água e bacia de drenagem 

da região do Baixo Rio Doce (BARROSO e MELLO, 2013), assim como o maior 

número de barragens em sua bacia, o que indica um fluxo hidrológico regulado, 

principalmente nos períodos de seca, além de alterações dos fluxos d’água, 

sedimentos, nutrientes e matéria orgânica devido à fragmentação fluvial. O fator de 

envolvimento da lagoa Juparanã pode ser considerado baixo, comparado a outros 
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ecossistemas lacustres, como a lagoa do Nado (49,74) (BEZERRA-NETO e PINTO-

COELHO, 2008) e a lagoa da Pampulha (53) (RESK, BEZERRA-NETO, PINTO 

COELHO, 2007), porém um dos mais altos (37,23) entre as lagoas da região do 

Baixo Rio Doce, abaixo apenas da lagoa Durão (59,86), conforme Barroso e Mello 

(2013), o que indica que este ecossistema apresenta a menor capacidade de 

diluição diante do material transportado pela bacia hidrográfica nesta região, 

comparado às demais lagoas da região do Baixo Rio Doce. 

Este material transportado refere-se não somente às partículas sólidas em 

suspensão como também substâncias dissolvidas, como os nutrientes que 

caracterizam o grau trófico do ecossistema aquático, além das contribuições de 

organismos fitoplanctônicos de outros ecossistemas, como as cianobactérias. A 

concentração de nutrientes está relacionada à produtividade dos ecossistemas 

aquáticos e, portanto, com o processo de eutrofização, que ocorre naturalmente em 

função da idade do ecossistema ou artificialmente induzida por impactos antrópicos 

que afetam a qualidade da água (CUNHA et al., 2010). Dentre estes, Xavier (2005), 

avaliando o efeito do uso e ocupação da terra em um ecossistema aquático tropical, 

cita que o fósforo proveniente do escoamento superficial de solo com atividade 

agrícola é incorporado ao sedimento lacustre e posteriormente disponibilizado para 

os produtores aquáticos, dentre eles o fitoplâncton.  

A agricultura é a classe de uso da terra predominante na bacia hidrográfica da lagoa 

Juparanã e na área de entorno dos córregos, o que contribui para incremento das 

concentrações de fósforo na lagoa Juparanã, porém como este ecossistema 

apresenta elevadas concentrações de oxigênio dissolvido isto faz com que as 

concentrações de fósforo disponíveis na coluna d’água não sejam elevadas. No 

entanto, as concentrações deste nutriente obtidas nesta pesquisa são as maiores 

registradas até o momento, comparadas a outros estudos realizados neste 

ecossistema (BOZELLI et al. 1992; HUSZAR et al., 1994; GONÇALVES, 2005).   

Com relação à pastagem, o predomínio como classe de uso da terra no entorno da 

lagoa faz com que o solo adjacente fique exposto e, desta forma, por meio do 

escoamento superficial, as concentrações de nutrientes no meio aquático possam se 

elevar. Comparado à agricultura, deve-se considerar que o meio pelo qual os 
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nutrientes chegam ao ecossistema lacustre seja semelhante: via escoamento 

superficial, embora o incremento nutricional pela agricultura possivelmente possa ser 

maior, devido ao uso de fertilizantes. Na avaliação realizada por Bozelli et al. em 

1992 observa-se que a lagoa Juparanã apresentava margens com reduzidos 

fragmentos florestais conservados e pouca ocupação humana, porém grande parte 

tomada por atividade agropecuária. Avaliando-se comparativamente a evolução das 

condições ambientais da lagoa, verifica-se que o padrão de uso e ocupação da terra 

manteve-se, mas, provavelmente em proporções distintas.  

Porém, as consequências do escoamento superficial não estão restritas à 

disponibilidade de nutrientes. O carreamento de partículas sólidas em suspensão 

pode afetar a penetração de luz no meio aquático e reduzir a transparência, 

interferindo no metabolismo das comunidades produtoras. Isto pôde ser observado 

na lagoa Juparanã, pois a transparência da água foi reduzida, assim como o limite 

da zona eufótica, devido à circulação existente na coluna d’água que promove a 

ressuspensão dos sedimentos lacustres e das partículas alóctones, reduzindo a 

transparência da água, além de promover a disponibilidade dos nutrientes 

inorgânicos dissolvidos ao fitoplâncton, resultando no desenvolvimento de algas 

tolerantes a estas condições, como as cianobactérias.  

Desta forma, o padrão de uso e ocupação da terra vai induzir a alterações nas 

características limnológicas da lagoa, modificando seu estado em função da sua 

dinâmica natural. Na lagoa Juparanã a avaliação da comunidade fitoplanctônica 

refletiu esta condição, uma vez que a disponibilidade de nutrientes, circulação da 

coluna d’água e reduzida disponibilidade de luz favoreceram determinados grupos 

fitoplanctônicos em detrimento de outros, como as cianobactérias, predominantes 

quali e quantitativamente.  

O estudo de Paul et al. (2012) em 11 lagos da região do Rotorua na Nova Zelândia 

mostrou a que a densidade de cianobactérias registrada esteve negativamente 

correlacionada com a transparência da água e com o percentual de cobertura por 

floresta nativa e positivamente correlacionado com o percentual de cobertura por 

pastagem e concentração de clorofila a, o que também pode ser observado para a 

lagoa Juparanã, uma vez que o uso predominante da terra na área de entorno da 
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lagoa é a pastagem. No estudo de Katsiapi  et al., (2012) verificou-se alta relação 

entre as densidades de crisofíceas, dinoflagelados e diatomáceas com percentual de 

cobertura por floresta nativa, que, segundo, Reynolds (1984), Sommer (1989) e 

Padisák (2009) são grupos que predominam em ecossistemas aquáticos com 

reduzido status nutricional, decorrentes, portanto de condições mais conservadas no 

padrão de uso e ocupação da terra. Na lagoa Juparanã a contribuição dos 

organismos destas classes na estrutura da comunidade fitoplanctônica também foi 

reduzida, o que pode estar associada ao fato da cobertura por floresta natural, tanto 

na área da bacia quanto na área de entorno dos córregos e da lagoa, também ser 

reduzida.  

Devido ao padrão de circulação, o ecossistema torna-se homogêneo física e 

hidroquimicamente, criando condições que justificam a elevação das densidades de 

cianobactérias em detrimento das demais classes fitoplanctônicas, conforme suas 

habilidades ecológicas discutidas anteriormente As cianobactérias estiveram 

relacionadas à concentração de clorofila a, entretanto em função de suas reduzidas 

dimensões, resultando em baixo biovolume, os valores de clorofila a não foram 

elevados e os valores registrados foram em decorrência das elevadas densidades. 

Isto não foi determinante para caracterização da lagoa Juparanã como um 

ecossistema oligotrófico, por meio do índice de estado trófico, pois, a concentração 

de fósforo na lagoa foi relevante para classificação da mesma como meso a 

eutrófica, o que está associado às contribuições alóctones, provenientes do padrão 

de uso e ocupação da terra em sua bacia hidrográfica, e autóctones em função da 

circulação lacustre. 

A predominância de agricultura e pastagem, caracterizando a paisagem da bacia 

hidrográfica da lagoa Juparanã e seu entorno como ecossistemas seminaturais faz 

com que os subsídios energéticos artificiais e a produtividade líquida sejam elevados 

(BARROSO e MELLO, 2013). Os altos percentuais da classificação como sistema 

seminatural observado na área de entorno dos córregos comparado à área bacia 

está associado à expansão das áreas agrícolas em substituição da vegetação 

natural, as quais demandam quantidades relevantes de água em atividades de 

irrigação. Na área de entorno da lagoa, associado à pastagem, verifica-se que o 

impacto de ação do gado contribui para o aporte de nutrientes orgânicos.  
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Mesmo com contribuições reduzidas, a urbanização apresenta relevante significado 

em impactos antrópicos, principalmente considerando a subbacia no entorno da 

lagoa Juparanã em que este tipo de uso predomina, caracterizando a paisagem 

desta como um sistema urbano-industrial. Por gerar impactos relevantes que se 

estendem por todo corpo hídrico, mesmo com baixa contribuição no uso da terra da 

bacia hidrográfica, a urbanização não deve ser negligenciada. 

Os reduzidos percentuais de sistemas naturais, formados por florestas e lagoas, são 

fundamentais na conservação dos ecossistemas e regulação dos fluxos, como os 

fluxos hidrológicos. Segundo Correl (2005) esta condição seria minimizada a partir 

da implementação de buffer zones (zonas de tamponamento ou zonas tampão), 

caracterizadas por circundarem as margens dos ecossistemas aquáticos, atuando 

como barreiras naturais ao material alóctone introduzido nos ecossistemas 

aquáticos, as quais podem posteriormente ser analisadas pelos tomadores de 

decisão a partir da delimitação das 55 subbacias de entorno da lagoa Juparanã, já 

realizadas nesta pesquisa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Representação esquemática de uma bacia hidrográfica lacustre com a 

delimitação das zonas de tamponamento (buffer zones) em cinza escuro, circundando os 

afluentes da lagoa (Fonte: CORREL, 2005). 
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8.5 O Modelo DPSIR  

As interações entre as questões ambientais, econômicas e populacionais são, de 

certa forma, mais evidentes do que processos socialmente interdependentes. 

Padrões de exploração, formas de produção, fluxos migratórios, tendências ao 

crescimento ou à redução populacional têm, a médio e longo prazo, efeitos 

consideráveis sobre as características ambientais de uma determinada região. 

Essas transformações geram novas realidades ambientais em que padrões, formas, 

fluxos e tendências são reestruturados (PAULA, et al., 1997). 

Como relação à aplicação do modelo DPSIR para a lagoa Juparanã, as 

interferências que o ecossistema recebe constituem os indutores (D). Estas 

interferências podem ser antrópicas, polítco-governamentais e naturais, sendo esta 

classificação adotada por Braga e Ferreira (2011), utilizando este mesmo modelo de 

análise para a lagoa Feia (RJ). Na lagoa Juparanã, os resultados mostraram que as 

interferências antrópicas estão associadas ao uso e ocupação da terra e do próprio 

recurso hídrico, e.g., a piscicultura. A interferência político-governamental está 

relacionada às barragens distribuídas na bacia de drenagem da lagoa Juparanã que 

alteram os fluxos hidrológicos. A interferência natural está associada à pluviosidade 

com potencialidade de provocar enchentes, agravada pela região de planície onde 

se insere a lagoa. 

Segundo Braga e Ferreira (2011), ações da natureza podem gerar impactos no 

ambiente e interferir com fonte de pressão, como a pluviosidade para a lagoa 

Juparanã, ou seja, a pluviosidade não se configurou como pressão, mas é um fator 

natural que acentuou as pressões no ecossistema, conforme mostraram os 

resultados, em função do escoamento superficial. Desta forma, a compreensão da 

dinâmica física da lagoa Juparanã, até então ainda não avaliada para este 

ecossistema contribuiu para apontar que indicadores limnológicos refletiriam o 

estado da lagoa, o que mostra a importância da abordagem limnológica nos estudos 

de avaliação ambiental integrada de bacias hidrográficas como ferramenta de 

monitoramento.  

O estado deste ecossistema é caracterizado por tendências negativas, 

principalmente com relação ao fitoplâncton, verificado através da redução da riqueza 
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de táxons, dominância de espécies oportunistas e aumento na concentração de 

nutrientes, comparada a estudos anteriores (BOZELLI et al. 1992, HUSZAR et al. 

1994; GONÇALVES, 2005), associado ao aumento das atividades econômicas na 

bacia e seus potenciais impactos negativos.  

As alterações negativas da composição hidrobiológica da água são indicadas pelas 

mudanças quantitativas e qualitativas, que se acentuam temporalmente e atingem 

todos os níveis da cadeia trófica, apresentando, e.g., como resultado das mudanças 

ocorridas na bacia, aumento nas densidades de cianobactérias, como observado na 

lagoa Juparanã, inclusive com o registro de Cylindrospermopsis raciborskii, citada na 

literatura como espécie de cianobactéria potencialmente tóxica. O aparecimento 

desta espécie pode ter ocorrido por introdução através da contribuição de outros 

ecossistemas degradados da bacia como rios e córregos afluentes, assim como 

formas de resistência que se encontravam em dormência no sedimento da lagoa e 

que encontraram condições favoráveis à permanência na coluna d’água como 

disponibilidade de nutrientes de origem autóctone, em função da circulação lacustre, 

e alóctone, devido ao escoamento superficial e transporte dos afluentes dos 

ecossistemas aquáticos adjacentes. 

Segundo Barroso e Melo (2013), os impactos ambientais resultantes das pressões 

nas bacias hidrográficas costeiras ameaçam a provisão de bens e serviços 

ambientais proporcionados pelos ecossistemas lacustres, comprometendo a função 

protetora e reguladora da vegetação marginal, sendo fundamental a proteção dos 

sistemas naturais remanescentes e recuperação da vegetação natural no entorno 

dos cursos d’água, conforme a proposta da delimitação das zonas de tamponamento 

apresentada por Correl (2005) aplicada, e.g, para o lago Baikal (PLIATNIKOV, 

2006). 

Neste sentido, a proposição das zonas de tamponamento atuaria como resposta (R) 

à pressão (P) das enchentes apontadas no modelo DPSIR aplicado à lagoa 

Juparanã, pois, segundo Tucci (1995; 1997), os principais tipos de enchentes em 

áreas urbanas são devido à urbanização (produzidas pela impermeabilização do 

solo e aumento da capacidade de escoamento por meio de dutos e canais), à 

ocupação das áreas ribeirinhas (enchentes naturais que ocorrem em bacias grandes 
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– maiores que 1.000 km²) e a problemas localizados (e.g. obstruções ao escoamento 

e projetos inadequados), os quais podem ocorrer combinados ou separadamente em 

diferentes partes da bacia hidrográfica.  

O controle de enchentes em áreas ribeirinhas, tipo predominante na bacia 

hidrográfica da lagoa Juparanã, pode ser realizado por medidas estruturais ou não-

estruturais de acordo com os custos envolvidos (TUCCI, 1993). No Plano Diretor de 

Drenagem é dado ênfase ao controle através de medidas não-estruturais, 

caracterizada pelo zoneamento de áreas de inundação. Nesse zoneamento são 

especificados os critérios de ocupação do leito maior dos rios da bacia hidrográfica 

que, no caso da lagoa Juparanã, corresponderiam a critérios de ocupação de suas 

margens com base no estabelecimento de uma zona de ocupação, a partir da 

delimitação das subbacias no entorno da lagoa. O controle de enchentes deve ser 

estabelecido através do Plano Diretor de Drenagem Urbana e administrado pelos 

municípios com o apoio técnico do Estado (TUCCI, 1997), configurando uma gestão 

pública consorciada, necessária à lagoa Juparanã que, geograficamente, abrange 

três municípios (Linhares, Sooretama e Rio Bananal), sendo que as 55 subbacias 

delimitadas estão distribuídas entre os mesmos. 

De acordo com Pliatnikov (2006), a exploração de terras inabitadas na bacia 

hidrográfica do lago Baikal, em decorrência da supressão vegetal levou a pressões 

como crescimento populacional, ausência de recuperação florestal, erosão do solo e 

instalação de indústria de papel e celulose, resultando no desaparecimento de mais 

de 150 rios e riachos da bacia hidrográfica. Estas pressões alteraram o estado do 

ecossistema o que provocou a modificação no escoamento superficial anual do lago, 

redução da transparência da água e distribuição da concentração de nutrientes, 

sendo estes últimos, influenciados pelo padrão de circulação do lago, o que também 

se observou para a lagoa Juparanã.  

O crescimento populacional, e.g., exerce pressão na demanda por alimentos de boa 

qualidade, sendo o pescado apontado como alimento fonte de vitaminas e minerais, 

de fácil digestão, com elevado teor protéico e baixo valor calórico. Entretanto, a 

piscicultura pode resultar no aumento de nutrientes limitantes à produtividade 

primária em ambientes aquáticos naturais (Odum, 1983), associada à criação 
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intensiva de peixes em tanques-rede, cuja principal fonte de nutrientes seria o 

arraçoamento (Bueno et al., 2008), atividade observada na lagoa Juparanã. Neste 

processo, 32% do fósforo é aproveitado no metabolismo do peixe e os 68% 

restantes são transferidos para o meio aquático (Penczak et al., 1982), capaz de 

induzir o processo de eutrofização (Esteves, 1998).  

De acordo com Bueno et al. (2008), o índice de estado trófico (IET) é uma variável 

limnológica ecológica que reflete esta condição de incremento nutricional pela 

atividade da piscicultura, pois considera variáveis abióticas, como a concentração de 

fósforo e a transparência da água, e  bióticas, com a biomassa fitoplanctônica. Na 

lagoa Juparanã, as concentrações de fósforo contribuíram para classificação do IET 

deste ecossistema com mesotrófico, pois a biomassa fitoplanctônica foi reduzida em 

função de a dinâmica lacustre favorecer um grupo fitoplanctônico cujo biovolume é 

reduzido, refletindo em baixa biomassa e a transparência também ser baixa devido à 

circulação lacustre.  

Diante da pressão causada pela piscicultura como uso dos recursos hídricos, a 

determinação da capacidade de suporte lacustre pode ser apontada como resposta 

(R), na configuração do modelo DPSIR para a lagoa Juparanã.  Segundo Starling et 

al. (2007), na aplicação do conceito de capacidade de suporte para ecossistemas, 

visando o cultivo, é relevante considerar a estabilidade (tendência dos ecossistemas 

de retornar a um estado de equilíbrio após um distúrbio) e resiliência (tempo 

requerido para estabilidade ser atingida) como características intrínsecas do 

ecossistema, denotando sua produtividade máxima e também sua capacidade de 

assimilar os impactos provenientes destas atividades.   

Além disso, segundo Barbosa et al. (1997) a demanda crescente pelos recursos 

aquáticos possivelmente resultará na diminuição da qualidade dos biomas 

aquáticos. A perda da diversidade registrada nos ecossistemas de água doce 

começa a se estender para os oceanos, particularmente nas áreas costeiras mais 

rasas, uma vez que a capacidade dos ambientes aquáticos de absorver os impactos 

(tamponamento) está rapidamente sendo perdida.  

Neste sentido, a Intergovernamental Oceanographic Commission of UNESCO (IOC) 

elencou, através do manual para medida do progresso e conseqüências do 
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gerenciamento costeiro e marinho integrado, os indicadores para o monitoramento 

efetivo e avaliação, amplamente reconhecidos como ferramentas indispensáveis nos 

projetos e programas de planejamento e gerenciamento de áreas costeiras, os quais 

envolvem indicadores da dimensão ecológica (incluindo os ecossistêmicos), 

enfatizados nesta pesquisa, assim como sua interação com indicadores de outras 

dimensões (social, econômica e institucional), configurando um conjunto de 

indicadores de estado (S) dentro do modelo DPSIR. 

Dentre os indicadores ecológicos apontados pelo manual e avaliados nesta pesquisa 

a riqueza de espécies, a biomassa e a densidade populacional refletem a 

manutenção da biodiversidade. As variáveis da comunidade fitoplanctônica 

indicaram condições de desequilíbrio na lagoa Juparanã, associadas ao padrão de 

uso e ocupação da terra, sob influência da dinâmica lacustre. Outro indicador 

apontado, denominado ‘parâmetros de eutrofização’ é utilizado com o objetivo de 

avaliar a manutenção da qualidade da água tendo como meta a conservação das 

propriedades físicas, químicas e geológicas do ecossistema, assim como a 

manutenção integral da sua qualidade, que, nesta pesquisa, foram avaliados através 

da concentração de nutrientes, medida de biomassa fitoplanctônica e transparência 

da água, integrados no índice de estado trófico, que, da mesma forma que os 

indicadores fitoplanctônicos estão são influenciados pela dinâmica lacustre e padrão 

de uso da terra. 

Portanto, a conservação dos recursos bióticos não se dará sem a participação do 

homem e este não poderá utilizá-los em níveis sustentáveis de exploração sem o 

conhecimento dos componentes e processos ecológicos dos sistemas naturais 

(PAULA et al., 1997), que para a bacia hidrográfica avaliada são representados 

pelos reduzidos percentuais de fragmentos florestais aos sistemas seminaturais. 

Segundo Nascimento et al. (2013), a gestão integrada  de todos os componentes da 

bacia hidrográfica, utilizando os indicadores limnológicos como ferramenta, pode 

apontar medidas mitigadoras e respostas às atividades antrópicas que afetam 

diretamente os recursos hídricos, sendo de fundamental importância para a tomada 

de decisão. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados desta pesquisa mostraram a ocorrência de circulação na coluna 

d’água da lagoa Juparanã, em função da dificuldade de eventos de estratificação ao 

longo do ciclo sazonal anual por ação de ventos incidentes na superfície lacustre 

que provocaram o afloramento da termoclina. Além dos ventos, a pluviosidade 

contribuiu para os processos de transporte de materiais, tanto de origem autóctone, 

através dos afluentes lacustres, quanto alóctones, por meio de escoamento 

superficial de ecossistemas adjacentes.  

No verão as temperaturas são mais elevadas, o que tenderia à ocorrência de 

estratificação, mas como os ventos são mais intensos isto gerou um resfriamento 

associado à turbulência interna provocada pelo efeito da pluviosidade, dissipando 

calor, o que resulta na quebra da estabilidade térmica. No inverno, as temperaturas 

são menores, não aquecendo a superfície lacustre como no verão e isto favorece a 

ação dos ventos menos intensos no impedimento da estabilidade térmica, mantendo 

a circulação da coluna d’água.  

Como a circulação impediu a hipoxia e anoxia nas camadas mais profundas da 

lagoa Juparanã, o fósforo retido no sedimento não se torna disponível na coluna 

d’água aos produtores primários, como a comunidade fitoplanctônica, o que não se 

verificou com o nitrogênio, evidenciado pelas reduzidas concentrações do íon 

amônio pela lagoa ser um ecossistema oxidativo, devido à circulação. Isto favoreceu 

a Classe Zygnemaphyceae, cuja contribuição na riqueza de táxons ocorreu no 

inverno quando o incremento de fósforo foi menor, mas favoreceu também a Classe 

Cyanophyceae, que armazena baixas concentrações de fósforo e tolera outras 

condições como reduzida disponibilidade de luz e elevadas temperaturas da água, 

resultando no aumento das densidades populacionais, aumentando a biomassa da 

comunidade (concentração de clorofila a). Portanto, a circulação na lagoa Juparanã 

em resposta às variáveis meteorológicas e ao balanço de calor influenciou na 

dinâmica das variáveis limnológicas abióticas que interagem e influenciam a 

composição e estrutura da comunidade fitoplanctônica, produtor primário da cadeia 

trófica aquática. 
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Uma vez compreendida a influência das variáveis abióticas na comunidade é 

provável prever sua resposta diante dos impactos antrópicos decorrentes do 

inadequado uso da terra na bacia de entorno. Estudos que caracterizem o padrão de 

uso e ocupação da terra da bacia hidrográfica dos ecossistemas lacustres tornam-se 

fundamentais nas avaliações ambientais, permitindo a integração das informações, 

de modo que se evidenciem indicadores eficazes para subsidiar a gestão lacustre, 

e.g, o fitoplâncton, com ênfase na avaliação de cianobactérias. 

A composição fitoplanctônica lagoa Juparanã foi influenciada pelo padrão de uso e 

ocupação da terra da bacia hidrográfica lacustre e das áreas de entorno dos 

córregos e da lagoa, pois o padrão de uso da terra possivelmente afeta a 

concentração de nutrientes, principalmente o fósforo, evidenciado pelo índice de 

estado trófico. A relação das variáveis limnológicas com padrão do uso e ocupação 

da terra na bacia de drenagem da lagoa Juparanã configura uma avaliação 

ambiental integrada, em que variáveis descritoras das condições físicas da coluna 

d’água (e.g., Número de Wedderburn, temperatura e transparência da água) 

biológicas (e.g., densidade populacional fitoplanctônica, biovolume, concentração de 

clorofila a), químicas (concentração de nutrientes, oxigênio dissolvido) e ecológicas 

(índice de estado trófico) atuam como indicadores ambientais lacustres que melhor 

reflitam esta avaliação. Este tipo de abordagem reflete, portanto, a aplicação dos 

conceitos ecológicos nos aspectos relativos à configuração da bacia de drenagem, 

os quais podem subsidiar o gerenciamento de bacias hidrográficas lacustres 

costeiras. 

Em função do padrão de uso da terra na bacia hidrográfica, com predomínio de 

agricultura e pastagem, a concentração de nutrientes tem possibilidade de aumentar 

através das contribuições alóctones que são distribuídas internamente devido à 

capacidade de circulação da lagoa, resultando na sua classificação como 

mesotrófica. Considerando o modelo conceitual de causalidade DPSIR observou-se 

que as classes de uso da terra atuaram como indutores de pressões na lagoa, 

refletindo seu estado através das variáveis limnológicas como indicadores. Portanto, 

o conhecimento dos recursos biológicos representa o fundamento sob o qual 

políticas de ocupação da terra podem ser elaboradas e seus resultados 

monitorados, com o subsídio de ferramentas simples, eficazes e de acesso ao gestor 
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no sentido de aplicabilidade, como o modelo DPSIR. Assim, as pesquisas 

ecológicas, como as avaliações limnológicas, são instrumentos capazes de indicar 

que processos do ecossistema serão afetados.  

A partir desta abordagem foi possível apontar possíveis respostas relativas à gestão 

dos recursos hídricos que possam ser subsidiar as tomadas de decisões. Desta 

forma, este estudo caracterizou-se como uma avaliação ambiental integrada, uma 

vez que considerou a abordagem limnológica, através da descrição da dinâmica 

lacustre, associando-a aos padrões de uso terra, apontando indicadores ambientais 

que subsidiaram de maneira simples o gerenciamento lacustre, sendo uma avaliação 

pioneira para uma lagoa costeira da região do baixo rio Doce. 

Poucos foram os estudos limnológicos realizados na lagoa Juparanã, os quais se 

iniciaram na década de 90, realizando descrições pouco detalhadas, porém 

fundamentais para compreensão das atuais condições deste ecossistema aquáticos 

com múltiplos para a região. Alguns aspectos limnológicos precisavam ser mais bem 

elucidados, o que foi possível através do presente estudo. O estudo mostrou-se 

passível de ser replicado para outras bacias hidrográficas costeiras, uma vez que 

analisou as tendências com base na pesquisa científica, avaliando as mudanças na 

qualidade do ecossistema lacustre em um determinado período, além de permitir a 

comparação com estudos pretéritos, em que as variáveis limnológicas atuaram como 

descritores das pressões que está submetido, com possibilidade de verificação com 

valores estabelecidos na legislação vigente (como a densidade de cianobactérias), 

servindo, portanto como um instrumento de gestão de recursos hídricos costeiros.  
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Apêndice A: Perfis térmicos (linha com círculos cheios), transparência da água (Secchi), 

resistência térmica relativa (RTR – linha com círculos vazios) e profundidade da zona 

eufótica (zeu) em E1, E2, E3 e E4, na lagoa Juparanã (ES), durante o período estudado. 
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E1 = INVERNO 
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E2 = VERÃO 
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E2 = INVERNO 
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E3 = VERÃO 
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Apêndice B: Variação temporal e espacial da turbidez e material particulado em suspensão 

(MPS) na superfície, 1% de luz e fundo da coluna d’água da lagoa Juparanã, durante o 

período estudado (1 a 6: amostragens do verão; 7 a 11: amostragens do inverno). 
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Apêndice C: Variação temporal e espacial da condutividade elétrica da lagoa Juparanã, 

durante o período estudado (1 a 6: amostragens do verão; 7 a 11: amostragens do inverno). 
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Apêndice D: Variação temporal e espacial dos perfis do % saturação de oxigênio dissolvido 

da lagoa Juparanã, durante o período estudado (1 a 6: amostragens do verão; 7 a 11: 

amostragens do inverno). 
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Apêndice E: temporal e espacial do fósforo total (P-total), ortofosfato (P-PO4
3-) na superfície, 

1% de luz e fundo da coluna d’água da lagoa Juparanã, durante o período estudado (1 a 6: 

amostragens do verão; 7 a 11: amostragens do inverno). 
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Apêndice F: Variação temporal e espacial do nitrito (N-NO2-), íon amônio (N-NH4+) na 

superfície, 1% de luz e fundo da coluna d’água da lagoa Juparanã, durante o período 

estudado (1 a 6: amostragens do verão; 7 a 11: amostragens do inverno). 
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Apêndice G: Variação temporal e espacial da concentração de clorofila a na superfície, zona 

eufótica (1% de luz) e fundo da coluna d’água da lagoa Juparanã, durante o período 

estudado (1 a 6: amostragens do verão; 7 a 11: amostragens do inverno). 
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Apêndice H: Variação temporal e espacial da densidade total e de cianobactérias na superfície, 

profundidade da zeu e fundo da coluna d’água da lagoa Juparanã, durante o período estudado. A linha 

reta tracejada indica o limite acima do qual o monitoramento da densidade fitoplanctônica é semanal, 

conforme a Portaria do Ministério da Saúde n° 2914 de 12 de dezembro de 2011. (1 a 6: amostragens 

do verão; 7 a 11: amostragens do inverno). 
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Apêndice I: Variação temporal e espacial do biovolume fitoplanctônico total na superfície, 

profundidade da zeu e fundo da coluna d’água da lagoa Juparanã, durante o período 

estudado (1 a 6: amostragens do verão; 7 a 11: amostragens do inverno). 

 

 

 


