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R E S U M O 

Estudos de Euglenaceae pigmentadas relacionados a 
' . 

aspectos taxonômicos, ecológicos e sanitários foram realiza 

dos em-lagos do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, si-

tuado na cidade e Estado de são Paulo, Brasil. Procurou-

se comparar um ambiente que recebe grande quantidade de ma-· 

téria orgânica (localizado no Parque Zoológico). com outro 

mais protegido (localizado no. Jardim Botânico L 

As coletas de amostras parà o estudo taxonômico, 

num total de 237, foram feitas no período de julho de 1981 

a setembro de 1983 · (27 meses consecutivos)_, em dez estações 

de coleta, dentre as quais seis estão localizadas no Parque 

ZoolÓgico e quatro no Jardim Botânico. O estudo ecológico 

foi realizado no período de outubro de 1982 a setembro de 

1983. As amostras para tal fim foram obtidas de apenas 

três das estações de coleta (estações 1 e 2 no Parque Zooló 

gico e estação 4 no Jardim Botânico). O estudo 

foi realizado concomitantemente com o taxonômico. 

ecológico 



No estudo taxonõmico das Euglenaceae pigmentadas, 

foi feito o levantamento dos táxons desse grupo nas esta-

ções de coleta, tendo-se encontrado material em 211 das 237 

amostras. Com base nesse estudo, identificaram-se 53 tã

xons infragenéricos, que foram classificados em cinco gêne-

ros, da seguinte maneira: EugZena Ehrenberg, com 10 espé-

cies e 5 variedades; LepoainaZis Perty, com 9 espécies e 5 

variedades, Phaaus Dujardin, com 7 espécies e 2 variedades; 

Strombomonas Deflandre, com 3 espécies e 1 variedade; e 

TraaheZomónas Ehrenberg com 7 espécies e 4 variedades. Den 

tre estes gêneros, EugZena Ehrenberg e LepoainaZis Perty f~ 

ram aqueles representados pelo maior número de táxons 

(15 e 14, respectivamente); e Strombomonas Deflandre o que 

teve a menor representatividade (4). 

Todos os'tãxons foram descritos, medidos e,.quando 

necessário, fez-se referência ao seu basiõnimo. For.am tam-
~ ... 

bém ilustrados e comentados com base em seus caracteres mor 

folÕgicos vegetativos, analisados a partir de material vi-

vo, sendo que em 95,0% dos casos foram analisados amostras 

populacionais• Acrescentaram-se ainda informações quanto à 

distribuição geográfica de cada tãxon·no Estado de são Pau-

lo. 

Seis chaves artificiais e indentadas acompanham o 

trabalho, sendo uma para a identificação dos gêneros e as 

outras para as espécies e variedades. Três mapas, 41 tabe-

las e 287 figuras ilustram o trabalho. 

Problemas'taxonômicos e nomenclaturais, eventual-

mente verificados em certos tãxons, foram levantados, bem 

como apresentadas soluções e sugestõ.es para sua resolução. 

Foi proposta a seguinte mudança·nomenclatural: Pha 



cus acuminatus Stockes subesp. americana Pochmann para P. 

acuminatue Stockes var. americanus (Pochmann) Xavier, visan 

do-se à uniformizaçã·o da espécie. 

Algumas espécies ou variedades foram colocadas em 

sinonímia de outras como: E. pisciformie Klebs, na de E. 

agiZis H.J. Carter Phacus pyrum (Ehrenberg} Stein var. ovata 

(Playfair), na de LepocincZis ovata (Playfair) Conrad var. ovata. 

No estudo ecológico procurou-se caracterizar o am

biente onde·vive este grupo-de organismos e, conseqüenteme_!! 

te, permitir o maior aproveitamento de sua potencialidade 

como indicadores biológicos de poluição orgânica carl:onada da água. 

Procurou-se efetuar um estudo sazonal das Euglena

ceae pigmentadas com base nas características do clima tro

pical. Foram con~iderados, também, fatores climatológicos, 

como: pluviometria, radiaçãó solar, temperatura do ar, velo 

cidade do vento e umidade relativa do ar. 

Os valores quantitativos das Euglenaceae pigmenta

das foram mais elevados no período chuvoso e quente nas es

tações do Parque Zoológico do que naquele mais seco e frio. 

Foi feita uma primeira tentativa de correlacionar 

os dados de análises qualitativa e quantitativa das Euglen.9:. 

ceae pigmentadas com os valores de algumas características 

físicas e químicas da água, tais como: temperatura, cor e 

turbidez, condutividade elétrica, pH, alcalinidade, oxigê

nio dissolvido, matéria orgânica carbonada (medida indiret.9:. 

mente pelo oxigênio consumido), amônia, nitrato, 

fosfato e cálcio. 

nitrito, 

Constatou-se que os principais fatores físicos e 

químicos que interferem na proliferação de Euglenaceae pig-



mentadas nas estações 1 e 2 foram, ao que tudo~indica, a 

temperatura da água, o pH, a amônia, o ·oxigênio dissolvido 

e a matéria orgânica carbonada, pois observou-se maior pro

liferação dos organisrnos·quando os valores dessas variáveis 

foram respectivamente, o 21,5 a 23,0 C, 6,2 a 6,3, 1,7 a 

1,9mg/!, 1,86 a 1,98mg e 7,3 a ll,Orng/l. 

Os dados obtidos do estudo sanitário foram discuti 

dos e comparados com os da literatura, procurando-se classi 

ficar os organismos estudados em vários dos sistemas sapró-

bicos vigentes. 

A grande proliferação ·de EugZena aommunis Gojdics, 

EugZena poZymorpha Dangeard e de Strombomonas ovaZis (Play-

fair) Deflandre indicou, pelo menos nos casos estudados que 

as estações do P~rque Zoológico· são ambientes mais ricos em 

matéria orgânica carbonada e amônia do que a estação do Jar 

dirn Botânico. Assim, sugere-se o uso eventual desses três 

táxons corno ·indicadores biológicos de poluição orgânica 

(carbónada) da água, desde que os valores da análise quanti 
. -4· tativa estejam ao redor de 600 org./rnl.lO . A indicação 

do uso destes tãxons como indicadores biológicos de polui-

ção orgânica carbonada para outros ambientes dependerá, 

obviamente, de mais estudos. 



SUMMARY 

Taxonomic, ecological and sanitary hydrobiological 

studies of the pigmented Euglenaceae (Euglenophyceae) of 

ponds in the Ipiranga Basin State Park ("Parque Estadual das 

Fontes do Ipiranga"), located in the city of são Paulo, 

State of são Paulo, southern Brazil were, carried out. 

237 samples were collected for the taxonomic s~y 

of 10 stations, 6 of which are located in the Zoological 

Gardens and the remaining 4 in the Botanical Garden, from 

July 1981 to September 1983 (27 consecutive months) . 

Sampling for the ecological studies was carried over 12 

months, from October 1982 to September 1983. The last 

samples were taken from just 3 stations, 1 and 2 in the 

Zoological Gardens, and 4 in the Botanical Garden. Sampling 

for the ecological and taxonomic studies was simultaneous. 

53 taxa of pigmented Euglenaceae were identified 

from 211 out of the 237 samples collected, distributed as 

follows: 10. species and 5 varieties of Euglena Ehrenberg, 



9 species and 5 varieties of Lepocinclis Perty, 7 species 

and 2 varieties of Phacus Dujardin, 3 species and 1 variety 

of St~ombomonas Deflandre, and 7 species and 4 varieties of 

T~achelomonas Ehrenberg. Euglena and Lepocinclis were the 

best represented genera in number of taxa identified, while 

St~ombomonas was the least represented of all five. 

Each taxon was descrfbed in morphological detail, 

and, whenever necessary, the basyonym was given. Each. taxon 

was also illustrated and commented on the basis of living 

material, and in 95% of the cases the study was based on 

sample populations. Information regarding the geographical 

distribution of each taxon in the State of são Paulo was 

added. 

6 indented artificial keys - ane for the identifi

cation of genera and 5 for the species in each genús -

complement the work. 3 maps, 4l·tables, and 287 ·figures 

illustrate this study. 

Some taxonomic and nomenclatura! problems were 

raised during research, and suggestions are presented for 

their solution. The following ~omenclatural change is 

proposed:·Phacus acuminatus Stockes subsp. ame~icana Poch

mann was transferred to P. acuminatus Stockes var. ame~ica

nus (Pochmann) Xavier, aiming at uniformity within the 

species. One species and 1 variety were considered synony

mous, i.e. Euglena piscifo~mis Klebs as synonym of E. agi

lis H.J. Carter, and Phacus py~um (Ehrenberg) Stein var. 

ovata Playfair as synonym ·of Lepocinclis ovata (Playfair} 

Conrad var. ovata. 

During the ecological studies, an attempt was made 



to characterize the 3 sites above from which the Euglena-

ceae were collected, thus making possible the use of the al 

gae as biological indicators of aquatic carbonated organic 

pollution. 

A seasonal distributional study of the pigmented 

Euglenaceae was made on the basis of characteristics of the 

climate. The following climatological characteristics were 

considered: rainfall, solar radiation, air temperature 1 wind 

velocity 1 and relative air humidity. 

The quantitative values of the Euglenaceae at 

stations 1 and 2 in the Zoological Gardens were· significantly 

greater during the warm, rainy period, and lower during the 

dry 1 cold period. 

A firs!_ .. attempt was · made at correlation of the data 

from qualitative and quantitative analyses of the pigmented 

Euglenaceae·with the ecological characteristics of the 

water: temperature 1 color 1 turbidity 1 _ electric oonductivity 1 

pH 1 alcalinity 1 dissolved oxygen 1 carbonated organic matter 

(indirectly obtained by the consumed oxygen) 1 ammonia, 

nitrates, nitrites 1 phosphates 1 and calcium. 

It was observed that the physical and chemical 

factors that allow the highest proliferation of the Euglena 

o ceae were: water temperature (21.5-25.5 C), pH (6.2-6.3) I 

ammonia (medium.values 1.7-1.9mg/l) 1 dissolved oxygen 

(medium values 1.86-1.98mg/l), and carbonated organic matter 

(medium values of consumed oxygen 7 .3-ll.Omg/l). 

The information obtained from the sanitary hydro-

biological study was discussed and compared with that from 

the literature 1 in an attempt to classify the euglenoid 



flagellates in one of the various saprobic systems mrcdlable. 

The enormous proliferation of Euglena aommunis Goi 

dics, Euglena polymorpha Dangeard, and Strombomonas ovalis 

(Playfair) Deflandre is an indication, at least in the 

present case, that the stations in the Zoological Gardens 

are richer in carbonated organic matter and ammonia than 

that in the Botanical Garden. Thus,the three abovernentioned 

taxa are suggested as biological indicators of carbonated 

organic water pollution, provided that the value of their 

-4 quantitative analysis be at least 600 org./m!.lO • Use 

of these taxa as biological indicators o~ carbonated org~c 

water pollution in the other environments will, however, 

depend on further study for confirmation. 



1 
f N T R O D U C A O , 

A preservação do meio-ambiente é necessidade pri-
.• 

rnordial, uma vez que o prejuízo econômico oriundo da polui

ção é sempre maior que os gastos para sua prevenç~o. 

Quaisquer que sejam os usos previstos para a água, 

deve-se sempre procurar a proteção de sua biota, pois esta 

apresenta urna relação intima e obrigatória com seu meio fí

sico e químico. Em outras palavras, a composição das corou-

nidades aquáticas varia sucessivamente de acordo com a in-

terferência de certos fatores ambientais. 

Um fato bastante difundido e aceito . ~ por ~numeros 

pesquisadores é que os valores das características físicas 

e químicas da água de um determinado local refletem as con

dições dessa água apenas para o momento de sua coleta en

quanto que as características biológicas representam uma so 

matéria de fatores ambientais presentes e passados. Portan 

to, o estudo das comunidades aquáticas permitem verificar 

alterações ecolÓgicas que persistem mesmo após o desapareci 
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e menta do agente poluente. Mesmo que a composição física 

química do ambiente já se tenha restabelecido, voltando a 

ser a mesma do período anterior à poluição, as modificações 

produzidas na população permanecem (BRANCO, 19_701. Entre-

tanto, a utilização de organismos aquáticos como indicado

res de alterações ambientais não dispensa a avaliação simul 

tânea de características fÍsicas e químicas, pois estas ser 

vem de complemento às demais determinações. 

A identificação e a quantificação dos organismos 

fitoplanctônicos em geral e, em particular, das euglenofi

ceas, são de grande interesse na avaliação das condições 

ecológicas e sanitárias de um ecossistema aquático; além 

disso, são importantes também na prevenção e no controle de 

situações indesej~veis ou mesmo incompatíveis com a finali

dade de utilização de um determinado corpo hídrico, quer se 

ja o abastecimento doméstico, industrial, recreação ou, ain 

da, o desenvolvimento de culturas de interesse econômico, 

tais como a piscicultura e a carcinocultura. 

Entre as Euglenophyceae encontram-se organismos 

considerados por PRINGSHEIM (19.48)_ e PALMER (19_69_)_ como in

dicadores de poluição orgânica da água. Alterações ecolÕgi 

cas, provocadas pelo aumento da quantidade de matéria orgâ

nica na água, determinam a substituição da flora primitiva 

por outra, que poderá ser entendida como indicadora da nova 

condição. Deve-se levar também em consideração que elemen

tos do grupo Euglenophyceae, na presença de matéria orgâni

ca abundante, podem perder seus pigmentos e agir como orga

nismos heterõtrófos, podendo então suportar as novas condi

ções do ambiente. 

PRINGSHEIM salientava, já em 1948, que muitas das 
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espécies de euglenofíceas são abundantes especialmente em 

águas poluídas e que sua amplitude ecológica é tal que as 

torna potencialmente valiosas como indicadoras das condi-

ções da· água. Entretanto, ressaltava que, naquela 
.. 
epoca, 

não havia trabalhos com ilustrações e diagnoses adequadas 

dos espécimes para que se levasse avante este tipo de estu-

do. Enfatizava ainda que seria extremamente valioso, in

vestigar e conhecer o comportamento das espécies, conside

rando as condições ecológicas, o período do ano e a relação 

das euglenofíceas com outras comunidades de organismos. 

Nesse sentido, é preciso salientar que apesar de 

no Brasil, nas duas Últimas décadas, terem sido intensifica 

dos os estudos de caracterização hidrobiolÓgica de corpos 

d'água através do, conhecimento de sua comunidade fitoplanc-

tônica, estes ainda são incipientes em relação ao desenvol

vimento da limnologia aplicada e da hidrobiologia sanitá-

ria. 

A utilização de euglenofíceas como indicadores de 

poluição orgânica da água, iniciou-se com o trabalho de 

BRANCO (1964). Esse autor estudou a lagoa de estabilização 

de São José dos Campos, rio Estado de São P~ulo, consideran

do as Euglenophyceae verdadeiramente indicadores, no senti

do ecológico da expressão, pois não tendo sido· aí levadas 

pelo material poluidor, passaram a reproduzir-se mais inten 

samente, fosse pela ausência de competição com espécies de 

outros grupos, fosse por se nutrirem de compostos resultan

tes da biodegradação. Nesse estudo, porém, não foi efetua

da a comparação entre o ambiente poluído e um outro nao po-

luído por matéria orgânica, medida necessária para confir-

mar tais informações. 
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As espécies de microrganismos utilizadas corno indi 

-cadores de poluição de urna dada região, nem sempre sao as 

mesmas de outra, embora freqüentemente sejam espécies cosrn~ 

palitas. BRANCO (1964), em levantamentos preliminares lev~ 

dos à efeito no Estado de são Paulo, constatou que ... . varJ.as 

espécies de flagelados comumente utilizadas corno indicado-

res nos Estados Unidos da América ou na Alemanha, raramente 

foram encontradas nas águas poluídas da região de são Pau

lo. CARDOSO (1979) também chegou a esta conclusão. 

Os trabalhos realizados até o momento com eugleno-

fíceas brasileiras geralmente abordaram, de modo isolado, 

ou a taxonornia ou a lirnnologia ou a hidrobiologia aplicada 

ao saneamento. 

Com re~ação a estudos taxonômicos de euglenofíceas 

pigmentadas, a nível específico, apresentam-se corno os mais 

acurados, até o momento, o de CARDOSO (l9.82 )_ para o Distri

to Federal e o de MENEZES (19841 para o município do Rio de 

Janeiro e arredores. 

Segundo CARDOSO (1982), os trabalhos realizados no 

Brasil sobre euglenofíceas, podem ser divididos em taxonôrni 

cos, lirnnolÕgicos e hidrobiolÕgico-sanitãrios. 

Taxonôrnicos: HARTMAN & CHAGAS (1910), PROWAZEK 

(1910), CUNHA (19.13a, 1913b) 1 LEMMERMANN (1914) (trabalhos 

nos quais as euglenofíceas foram consideradas protozoários 

flagelados). Depois de um período de 43 anos, vêrn.os traba 

lhos de: PRESCOTT (1957), BRAND (1959), BRANCO (1964) I 

SKVORTZOV (1966a, 1966b 1 1967a, 1967b, 1968, 1970) 1 

SKVORTZOV & NODA (1975a, 1975b, 1975c), BICUDO & BICUDO 

(1967), BICUDO & VENTRICE (1968) 1 SCHMIDT & UHERKOVICH 

U973)' UHERKOVICH (19.76) I HUSZAR (1977)' THOMASSON (1977) I 
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UHERKOVICH & RAI (1979), CARDOSO (1979), UHERKOVICH & 

FRANKEN (19.80), CARDOSO (1982) acrescentando-se, ainda, o 

trabalho de MENEZES (1984}. 

LirnnolÕgicos: KOLKWITZ (1933}., KLEEREKOPER (1939, 

1944} e XAVIER (1979}, aos quais acrescentam-se, os traba-

lhos de HINO (1970), de PONTES (1980) e de BRANCO (1982). 

HidrobiolÕgico-sanitários: ANDRADE (1953, 1956), 

ANDRADE & RACHOU (1954) I BRANCO (19.59 I 1964, 1967 I 1971), 

HUSZAR (1977) 1 MOREIRA FILHO & MOREIRA (19.721., OLIVEIRA 

(1962 1 1971) 1 OLIVEIRA, ANDRADE & NASCIMENTO (1951) 1 OLIVEI 

RA & KRAU (1970), OLIVEIRA, KRAU & MIRANDA (1957), OLIVEI

RA, KRAU, NASCIMENTO & MIRANDA (1967), PALMER (1960, 1961), 

ROSA, AGUIAR & CORTE-REAL (1974), SENA (1969), TORGAN, ME-

NEGHETI & . SILVA ... Jl979) 1 VICTORETTI (19641, 

1974, 1975) 1 CHAVES ll978) e XAVIER (1979}. 

ZINI (1973, 

Dos dois Últimos grupos de trabalhos, nos quais as 

euglenofíce·as são em geral tratadas a nível simplesmente ge 

nérico, apenas os que se seguem incluem análise de caracte-

rísticas fÍsicas e químicas da água: KOLKWITZ (19.331, KLEE-

REKOPER (1939, 19441, VICTORETTI (1964), HINO (1979), XA-

VIER (1979) ·e PONTES (1980).· 

Quanto ao significado sanitário deste grupo de al-

gas, no Brasil praticamente nada se·conhece das relações e!! 

tre sua ocorrência e as características fÍsicas e químicas 

da água. Isto decorre do fato de ainda nao ter sido feito 

um acompanhamento sazonal destas variáveis e de suas in-

fluências sobre os organismos. 

Assim, visando-se um estudo integrado euglenofí-

ceas-meio ambiente, procurou-se determinar a influência de 
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características físicas e químicas da água e do clima do lo 

cal estudado sobre a flórula de euglenofíceas. Com base 

nessa pesquisa, pretende-se iniciar uma classificação ecoló 

gica das Euglenaceae pigmentadas de acordo com os ambientes 

de sua preferência ou daqueles que elas são capazes de su-

portar. 

~ 

Diante da escassez, em são Paulo, de conhecimento 

taxonômico a nível específico e mesmo genérico de euglenofí 

ceas, e de suas relações com o meio aquático, decidiu-se 

realizar um estudo comparativo da flórula de euglenofíceas 

de lagos do Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, que r~ 

cebem grande quantidade de matéria orgânica, com a de outro 

ambiente protegido de lançamentos orgânicos e de efluentes 

industriais: o chamado Lago das Ninféias do Instituto de Bo 

tânica, ambos situados no Parque Estadual das Fontes do Ipi 

ranga, na cidade de são Paulo. 

Acredita-se que este tipo de estudo venha caracte-

rizar o ambiente onde vive este grupo de organismos e, con-

seqtlentemente,. permitir o maior aproveitamento de sua poten 

cialidade como indicadores biológicos de poluição orgânica 

da água, como também contribuir para o maior conhecimento 

da taxonomia das Euglenaceae pigmentadas do Brasil. 



2 .. 
M A. T E R I A L E M E T O D O S 

2.1. CARACTERIZACÃO DA ÁREA ESTUDADA 
I 

O Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (outrora 

Parque do Estadól, situado na zona sul da cidade de são Pau 

lo, no Bairro da Água Funda, na região sudeste do Brasil, é 

uma reserva florestal'de 527,11 hectares, distante 45km do 

Oceano Atlântico e 30km da Serra do Mar. Possui lagos arti 

ficiais que perfazem a superfície de 16,47·hectares. Os 

lagos são formados por represamento . de diversos corpos 

d'água, que vão constituir o Riacho do Ipiranga, daí deri

vando o próprio nome do Parque. 

O terreno é bastante acidentado, com vales e coli-

nas, e sua altitude varia de aproximadamente 770m (nível do 

lago maior) a 825m (nível do Instituto Astronômico e Geofí

sico da Universidade de são Paulo}. A constituição geolÕgi 

ca dos terrenos do Parque é um embasamento cristalino ao ní 

vel dos lagos, recoberto por camadas horizontais de argilas 

terciárias de cores carregadas (SANTOS, 1964). 

Esta região é constituída de aproximadamente 60% 
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de mata pluvial tropical secundária e 40% de área desmatada 

ou construída. 

2.1.1. DADOS CLIMATOLÓGICOS 

Todas as . .. . varJ.aveJ.s físicas, químicas e biológicas 

da água, registradas em cada coleta, foram estudadas segu·i!}_ 

do-se os períodos característicos do clima tropical. Segun 

do NIMER (1977}' um ano climatológico .- sudeste na regJ.ao 

possuí, em média, pelo menos um mês seco, sendo que a maior 

parte de seu território possui mais de três meses secos, 

chegando alguns locais a atingir seis meses secos. 

A Região Sudeste do Brasil, apesar de sua notável 

diversificação c_limática, constitui uma umidade clima tológi 

ca específica, advindado do fato desta Região estar sob a 

zona onde mais frequentemente o choque entre o sistema de 

altas tropicais e o sistema de altas polares se dá em equi-

líbrio dinâmico. Desta circunstância decorre o caráter de 

transição na climatologia regional do Sudeste, o qual é ex-

presso, principalmente, no seu regime térmico. De fato, o 

que mais caracteriza a Região Sudeste é o predomínio do cli 

ma subquente (NIMER, 1977}. 

O estudo climatolÓgico da região foi feito com ba-

se em dados obtidos através de instrumentos registradores, 

quais sejam: 

- Temperatura do ar (°Cl - termômetro de mercúrio e termõ-

grafo, ambos da marca R. Fuess. 

- Evaporação (mm) - evaporímetro de Piche, marca Tonnelot. 

- Umidade relativa t%) - psicrômetro e heliÓgrafo, ambos de 
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marca R. Fuess. 

- Precipitação (mm) - pluviógrafo e pluviômetro, ambos de 

marca W. Lambrecht. 

- Nebulosidade (décimos de céu coberto) - classificação vi-

sual. 

2 
- Radiação solar (cal/em /dia = lyl - actinógrafo bimetãli-

co, marca R. Fuess. 

- Insolação (horasl - heliÕgrafo, marca W. Lambrecht. 

- Velocidade do vento Oan/h) - anemógrafo, marca R. Fuess. 

- Pressão atmosférica a 0°C (mm de Hg) - barômetro, barógr~ 

fo e microbarógrafo, todos de marca R. Fuess. 

Os valores das variáveis acima provieram de deter-

minações diárias·'e mensais e foram obtidas no Instituto As

tronômico e Geofísico da Universidade de são Paulo, através 

da estação meteorológica da ~gua Funda, localizada,no pró

prio Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, a uma altitude 

de 800m e cujas coordenadas geográficas são de 

23° 39' 06" s 46° 37' 21" w. 

2,2, ATIVIDADES DE CAMPO 

2.2.1, DEMARCACÃO DAS ESTACÕES DE AMOSTRAGEM , , 

Através de estudos preliminares, realizados em ju-

lho, agosto e setembro de 1981, na área do Parque , Estadual 

das Fontes do Ipiranga (Figura 11, foram escolhidos dois lo 

cais para estudo: 

a) Parque Zoológico do Estado de são Paulo (Figura 21, e 

b) Jardim Botânico de São Paulo (Figura~). 
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Após as observações de campo e a realização de 

análises preliminares para verificar a composição florísti

ca de euglenofíceas, foram ·selecionadas e estabelecidas dez 

estações de coleta, sendo seis em lagos do Parque Zoológico 

e quatro em um lago do Jardim Botânico, corno aparece assina 

lado nos mapas anexos (Figur~s 2 e 3). 

Os locais e as estações de coleta são descrimina

dos e descritos a seguir: 

a) Lagos do Parque Zoológico: 

Estes lagos sofrem a influência do carreamento de 

dejetos trazidos por águas pluviais e esgoto doméstico e 

excremento de animais (principalmente de aves), que tornam 

esses ambientes ricos em matéria orgâni~a. Não foi regis

trada a presença de plantas aquáticas vasculares nesses la-

gos. 

As estações de coleta do Parque Zoológico1 foram 

as seguintes: 

Estação 1 - Lago do recinto 69 lLagoa do Jaburut, próximo 

ao local em que o efluente da lagoa escoa, por 

um conduto subterrâneo para o Lago dos cisnes 

(recinto 70). Garças e patos predominam neste 

local. 

Estação 2 - Lago do recinto 70 (Lago. dos Cisnesl_, onde -sao 

colocadas a ração e as verduras para alimenta-

1. Informação pessoal do Sr. Werner Bockmann (Biólogo da 

Fundação Parque Zoológico do Estado). 
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çao das aves. Patos, gansos e cisnes predomi-

nam neste local. 

Estação 3- Lago do recinto 70 (Lago dos Cisnes)., na mar-

gem do lago, bem próximo ã ponte e junto ao 

efluente do recinto dos hipopótamos. 

Estação 4- Lago do recinto 61 (Lagoa dos Patos e Irerês), 

situada entre a lanchonete e o r7cinto do gori

la, nas proximidades do recinto 70. 

Estação 5- Lago do re~into 70 (Lago dos Cisnes), 
.. . 

prox~mo 

ao local onde se faz o escoamento das águas do 

lago, próximo ã entrada do portão principal de 

visitantes. 

Estação 6 - Lago do recinto 41 [Lago das antas)_, próximo ao 

locá! de escoamento das águas para a represa 

maior (n9 21 do Instituto de Botânica. 

bl Lago do Jardim Botânico 

No Jardim Botânico de São Paulo CFigura 31., foi ·se 

lecionado o Lago das Ninféias, por ser rico em vegetação 

aquática vascular e por se encontrar em uma área isenta de 

poluição por despejos industriais e resíduos domésticos, 

com exceçã~ da interferência humana (o local é aberto à vi

sitação públical. 

As estações de coleta (Figura 3) foram as seguin-

tes: 

Estação 1 - Localizada a jusante do Córrego Pirarungaua, na 

margem direita do lago. 

lenlp ••llblloteca ~ Oocu~enl'lçh 
FACULDADE DE SAUDE rUBliCA 
IIUIVI:etlft I ftl: nr: t 1 n I A lU ft 
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Estação 2 - Cerca de SOm a jusante da estação 1, junto .. 
a 

margem esquerda. 

Estação 3 - Cerca de 20m a jusante da estação 2, na margem 

esquerda. 

Estação 4 - Próxima ao escoadouro do lago, na margem direi-

ta do mesmo. 

As quatro estações apresentam maior ou menor ri

queza de plantas aquáticas vasculares1 , tais como: VaZisne-

ria spiraZis L., Nymphaea eZegans Hook., Nymphaea spp. (hi-

bridos de flores amarelas e rosadas}, SaZvinia herzogii 

de la Sota, Mayaaa fZuviatiZis Aubl. e UtriauZaria obtusa 

Swartz, estas duas Últimas menos freqfientes que as demais. 

Na estação 1 ocorre também Cyperus papyrus L., enquanto que 

na 2 aparece a alga macroscópica Nitella cernua (A. Braun} 

R.D. Wood e na 3, HydroaZeis nymphoides (Willd.l Buch. é 

freqüênte. 

2.2.2. FREQUÊNCIA DAS AMOSTRAGENS 

As coletas para a análise qualitativa das eugleno 

fíceas pigmentadas foram feitas mensalmente pela autora do 

trabalho,.acompanhada de um auxiliar técnico de laborató-

rio, durante 27 meses consecutivos, no período de junho de 

1981 a setembro de 1983. 

1. A identificação das plantas aquáticas vasculares foi fei 

ta pela Senhora Lúcia Camargo de Abreu Oliveira (Pesqui

sadora Cie~tífica do Instituto de Botânica). 
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2.2.3. TgCNICAS DE COLETA E PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS 

2.2.3.1. CoLETA PARA ANÃLISES FÍSICAS E QUÍMI

CAS DA ÁGUA 

A partir do mês de julho de 1982 e até setembro de 

1983 foram realizadas, simultaneamente, coletas mensais de 

água {preliminares de julho a setembro de 19.82 )_ para as anã 

lises físicas {temperatura, cor e turbidez), químicas {con

dutividade elé~rica, pH, alêalinidade, oxigênio dissolvido, 

oxigênio consumido, amônia, nitrito, nitrato, fosfato e cãl 

cio} e biológicas (análises qualitativa e quantitativa das 

euglenofíceas). 

Para cada local e no ato da coleta foram realiza-

das determinaçõe~ de temperatura do ar e da água, em °C, 

utilizando-se termômetro comum de mercúrio, cujo bulbo era 

exposto ao ar ou mergulhado na água ao abrigo do sol. 

As coletas para as análises físicas e químicas e 

para a análise quantitativa das euglenofíceas foram armaze

nadas em frascos de polietileno com capacidade de um litro. 

A coleta de água para as medidas do oxigênio dis

solvido foi feita na superfície, com frascos específicos, 

de cor âmbar e capacidade de 250ml. Em todas as amostras, 

o oxigênio dissolvido foi fixado imediatamente após a cole

ta. 

Os padrões convencionais descritos no "Standard 

Methods of chemical analysis of fresh water 11 {GOLTERMAN, 

1969) e no "Métodos de Hidrobiologia: biologia del agua 

dulce" {SCHWOERBEL, 1975) foram obedecidos tanto para as co 

letas como para os métodos analíticos empregados. 
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A coleta da água foi realizada em três estações, 

sendo duas delas no Parque Zoológico - estações 1 e 2 (Fig~ 

ra 2} - e uma no Lago das Ninféas do Jardim Botânico de são 

Paulo: estação 4 (Figura 31. 

2.2.3.2. CoLETA DE EUGLENACEAE 

Para a análise quantitativa de eug1enofíceas foi 

coletada água de superfície, às margens dos lagos, em fras

cos de polietileno com capacidade de um litro. 

As estações 1 e 2 do Parque Zoológico e a estação 

4 do Jardim Botânico foram selecionadas para a análise de 

euglenofíceas por apresentarem condições consideradas mais 

representativa n~_estudo preliminar, isto é, maior Cesta

çao 1 e 2 do Parque Zoológicot ou meno~ (estação 4 do Jar

dim Botânico) concentração de nutrientes e/ou maior ou me

nor variação na análise quantitativa.de euglenofíceas. 

Para a análise quantitativa das euglenofíceas foi 

coletado material em frascos de polietileno com capacidade 

de um litro. 

Os métodos de coleta, para a análise qualitativa, 

foram os usuais para fitoplâncton, quais sejam: a) passagem 

de frasco de vidro de capacidade de 150m!, aberto, na água 

superficial, enchendo-o até à metade, tampando-o (tampa de 

polietileno de pressão), para transporte ào laboratório1 b) 

filtragem e concentração, através da rede de plâncton de 

"nylon" de 20J.lm de abertura de malha; c) espremido manual 

de plantas aquáticas flutuantes ou de partes de plantas 

aquáticas submersas; d) raspado de pedras ou de pedaços sub 
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mersos de madeira; e e) material de fundo ou margens. 

O material foi coletado principalmente próximo 

às margens dos lagos, pois a vegetação litorânea de macrõ

fitas age como concentradora natural do fitoplâncton e - in 

clusive - dos euglenÕides; mas, buscando-se sempre a vasa 

orgânica das margens dos lagos, que é em geral rica em eu-

glenofíceas. 

2.3. ATIVIDADE DE LABORATÓRIO 

2.3.1. PROCEDIMENTO PARA DETERMINACÃO DAS ANÁLISES FÍ-
I 

SICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA 

As análises de características físicas (cor e tur 

bidez} e química~. (condutividade elétrica, pH, alcalinida-

de, oxigênio dissolvido, oxigênio consumido, amônia, nitri-

to, nitrato, fosfato e cálcio)_ foram realizados no laboratõ 

rio da Seção de Limnologia do Instituto de Pesca, da Secre

taria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. 

Para as determinações de cor em mg/l Pt e de turbi 

dez em FTU empregou-se, respectivamente, colorímetro e tur-

bidímetro, ambos da marca "Hach". A determinação do pH foi 

feita utilizando-se um potenciômetro, marca .Hetrohm. 

A alcalinidade foi determinada em mg/.t de Caco3 , 

pelo método titulométrico, com indicador misto (metil-oran-

ge e anilina azull, sendo o pH ajustado para 4,3 •. 

A amônia, o nitrito e o nitrato foram determina-

dos, respectivamente, pelos métodos colorimétricos de 

Nessler, de Griess e do ácido fenol dissulfônico; a leitu-

ras foram feitas em espectrofotômetros nos seguintes compri 
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mentes de onda: para amônia e nitrato, 410nm e para nitrito 

520nm. 

O fosfato foi determinado em mg/t pelo método col~ 

rimétrico de Denigés, usando-se cloreto estanoso e as leitu 

ras foram feitas em espectrofotômetro no comprimento de on

da de 690nm. 

o cálcio foi determinado em mg/t, pelo método titu 

lométrico. 

O oxigênio dissolvido foi determinado em mg/l, pe

lo método titulométrico de Winkler modificado (com azida). 

A porcentagem de saturação de oxigênio foi calcula 

da pelo método monográfico, a partir dos dados obtidos do 

oxigênio dissolvido, utilizando-se a tabela proposta por 

Truesdale e coláboradores de acordo com scmvOERBEL (1975) • 

O oxigênio consumido do permanganato de potássio 

foi determinado pelo método titulométrico (ou de aproxima

ção}, utilizando-se meio ácido tscmvOERBELL, 1975}. 

2.3.2. PROCEDIMENTO PARA DETERMINACÃO DAS ANÁLISES 
I 

QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS DE EUGLENACEAE 

2.3.2.1. DETERMINACÃO QUANTITATIVA DE EUGLENA-
' 

CEAE 

No laboratório, após homogeneização, as amostras 

destinadas à análise quantitativa das euglenofíceas foram 

calibradas para um litro através de uma proveta graduada. 

Em seguida, retirou-se delas uma subamostra de lOmt, a qual 

foi separada numa câmara especial para a sedimentação das 

das algas. Para ~acilitar a visualização dos flagelos, adi 
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cionou-se aos lOml da sub-amostra, na câmara de sedimenta-

ção, uma gota de solução a 10% de lugol-acético. O exame e 

a contagem das algas foram feitos com auxílio de um micros-

cõpio invertido de marca Carl Zeiss Oberkochen e segundo o 

método de Utermôhl em VOLLENWEIDER (1969). 

A fim de evitar a degeneração nos organismos, de 

características morfológicas eventualmente diagnósticas e o 

desaparecimento de representantes dos materiais mais delic~ 

dos, tornou-se necessário proceder a contagem dos organis

mos no primeiro ou segundo dia após a coleta. 

2.3.2.2. DETERMINACÃO QUALITATIVA DAS EUGLENA-
' 

CEAE PIGMENTADAS 

, 
As amostras foram divididas no laboratório em duas 

partes, sendo uma preservada logo após a coleta e a outra 

alíquota destinada ao exame ao vivo. Estes frascos foram 

deixados abertos, para arejamento por um período de, no má-

ximo, quatro dias, uma vez que as euglenofíceas morrem rapi 

damente, geralmente degenerando-se estruturas de importân-

cia para a sistemática. Os melhores preservativos não evi-

tam o dano ao material, exceção feita às lÓricas das Traahe 

Zomonas e de Strombomonas. Mesmo assim, é problemática a 

identificação das algas destes gêneros, porque há casos em 

que há necessidade de observar o cloroplasto e o número de 

pirenóides para distinguir espécies muito próximas, o que 

dificilmente se consegue com amostra preservada. Assim, os 

espécimes foram quase que totalmente estudados vivos, sem 

qualquer artifício que lhes pudesse modificar ou alterar as 

características de sua estrutura. 
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As euglenoficeas foram examinadas vivas entre lâ

mina e lamínula (preparando-se no mínimo quatro lâminas pa

ra cada amostra) e observadas através de microscópio binocu 

lar com contraste-de-fase. Foram feitos desenhos e medi-

das, respectivamente, com câmara-clara binocular e ocular-

-micrometrada de tambor, acopladas ao sistema óptico do mi-

croscópio; todos estes aparelhos são da marca Carl Zeiss 

Oberkochen. Observações quanto à ornamentação da parede ce 

lular, tipo e número de cloroplastídios, presença ou ausên 

cia de pirenóides, tipos e número de paramidos e dimensão 

do flagelo foram feitas em todos indivÍduos encontrados. O 

objetivo das ·figuras não foi apenas o de ilustrar as ... espe-

cies presentes, mas também o de documentar variações morfo

lógicas significativas. 

Foram usados corantes vitais como o vermelho neu-

tro e o azul-de-cresil, para evidenciar corpos mucíferos, 

que sao características de valor sistemático na comparação 

de espécimes muito próximos. 

Para o estudo sistemático das euglenofíceas, pro-

curou-se, sempre que possível, analisar uma amostra popula-

cional, cujo tamanho dependeu, obviamente, da disponibilida 

de da mesma. Este recurso possibilitou um melhor conheci

mento e avaliação da variação intra e inter específica des

sa amostra·populacional. Além disso, foram confeccionadas 

chaves artificiais de identificação dos táxons inventaria

dos, como também foram feitas descrições e comentários dos 

mesmos. 

Nas descrições das espécies do gênero EugZena e 

Phaaus utilizamos, como MENEZES (1984), -a razao comprimen-

to/largura (R = C/1} para melhor comparação dos intervalos 
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métricos existentes nesses grupos. 

As divergências das nomenclaturas utilizadas para 

as formas e ornamentação das lÕricas fez com que MENEZES 

(1984) procurasse uniformizar as citações dos diversos auto 

res, baseando-se nas ilustrações originais e adotando a ter 

minologia segundo STEARN (1973). assim, adotamos o mesmo 

critério para o nosso trabalho, apenas esclarecendo que a 

terminologia de Stearn é um trabalho sôbre botânica em ge

ral, ficando, ainda, muitos casos específicos, sôbre algas, 

principalmente os de morfologia, a critério do próprio pes

quisador. 

Quanto à distribuição geográfica de cada tãxon, 

apenas para o Estado de são Paulo foi feita referência à 'li 

teratura especi~lizad~ publicada até 1984. 

A identificação sistemática a nível de gênero e 

sua classificação em famílias, foram baseadas principalmen

te em SMITH (1950} 1 HUBER-PESTALOZZI (1955)_, SILVA (19.62)_, 

LEEDALE (1967), BOURRELLY (1970) e ROUND (19.71L 

Para as espécies, variedades e formas taxonômicas 

foram utilizados principalmente trabalhos de flora, tais co 

mo: DANGEARD (1901), DEFLANDRE (1924a, 1~24b, 1928), 

LEFlNRE (1934), I SKUJA (1948) I CONRAD & VAN MEEL (1952} I 

GOJDICS (1953) 1 PRINGSHEIM (1956) 1 CARDOSO (1982)_ e MENEZES 

(1984) para o gênero EugZena; LEl1MERMANN (1910, 1913}, CU-

NHA (1913) I DEFLANDRE (1924b, 1928) I DREZEPOLSKI (1925) I 

CONRAD (1934 I 1935) I HUBER-PESTALOZZI (1955 }_I CARDOSO 

(1982) e HENEZES (19.84) para o gênero LepoainaZis; DANGEARD 

(1901), CUNHA (1913 1 1914)., DEFLANDRE (1924b}_, POCID1ANN 

(1942), CONRAD (1943), CARDOSO (1982} e MENEZES (1984). para 
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o gênero Phacus; DEFLANDRE (1924b}, BALECH (1944), 

MIDDELHOEK (1948, 1950, 1951); CONRAD & VAN MEEL (1952), 

PRINGSHEIM (1953)_, HUBER-PESTALOZZI (1955}, BRAND {1959), 

CARDOSO (1982} e MENEZES (1984}, para o gênero TracheZomo

nas; DEFLANDRE (1930}, CONRAD & VAN l-1EEL (1952} e HUBER-PES 

TALOZZI (19551 para o gênero Strombomonas. 

A abreviação dos títulos dos periódicos seguiu,se~ 

pre que possível,a orientação e os_padrÕes apresentados pe

la Associação Brasileira de Normas Técnicas - A.B.N.T. {AN

DRADE & NORONHA, 19721, adaptando-se estas referências para 

os títulos de livros e outras obras não periódicas. 

No estudo ecológico, para medir o grau· de semelhan 

ça entre as diferentes comunidades baseando-se na isovalori 

zação dos tãxons, ou seja, sem considerar suas -. expressoes 

quantitativas, foi usado o critério de similaridade taxonô-

mica quantitativo pelo índice de Jaccard. 

(1980), o mesmo é expresso da seguinte forma: 

Segundo SAIZ 

c 
Sj = -----

a+b+c 

onde, 

a = elementos exclusivos da comunidade A 

b = elementos exclusivos da comunidade B 

c = elementos comuns às comunidades A e B. 

Quanto mais próximo de ~ for o valor de Sj, maior 
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será a similaridade entre a composição florística das comu

nidades consideradas e quanto mais próximo de zero menor se 

rã esta similaridade. 

Para o cálculo dos Índices de similaridade, bem c~ 

mo dos números totais dos táxons, considerou-se unitário 

cada táxon como medida de padronização. 

Para o estudo qualitativo e ecológico de eugleno

fíceas foram considerados os termos raro e comum, respecti

vamente para os indivíduos que apareceram uma vez e em uma 

única estação de coleta, e para aqueles que ocorreram na 

maioria das coletas (no mínimo sete vezes). 

Para a preservação das amostras foram utilizados 

lugol acético que também evidencia flagelos e solução de 

Transeau,· comumeri.te chamada 6:3:1 e preparada da seguinte 

maneira: 

6 partes de água 

3 partes de álcool etílico 

1 parte de formalina crormol comercial a 40%) 

As amostras assim preservadas foram estocadas em 

frascos de vidro, do tipo Wheaton, de capacidade variável 

entre 100 a 150m!, as quais receberam um número de referên

cia de acordo com a ordem das coletas. Cada amostra preser 

vada foi depositada no Herbário Científico do Estado "Maria 

Eneyda P. Kauffmann Fidalgo", na Seção de Ficologia do Ins

tituto de Botânica de são Paulo, recebendo uma ficha com as 

seguintes informações: local de coleta, nome do coletor, 

data de coleta, número de acesso ao herbário e observações 

de coleta. 
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As amostras preservadas foram também examinadas, 

quando se fez necessário, para complementação de dados so

bre a morfologia da lórica de TraaheZomonas ou de Strombo-

monas. 

Para a análise qualitativa de Euglenaceae pigment~ 

das foram examinadas cerca de 211 amostras, cuja relação ... e 

a seguinte: 

n9 001 - Parque Zoológico do Estado de são Paulo, lago do 

recinto 69, estação 1, 05.X.81 (SP176262)_. · 

n9 002 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 2, 05.X.81 (SP176263)_. 

n9 003 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estacão 3, 05.X.81 (SP176264). 
~ 

n9 004 - Parque Zoológico do Estado de ~ão Paulo, lago do 

recinto 61, estação 4, 05.X.81 (SP 1 7 6 2 6 5) • 

n9 005 - Parque Zoológico do Estado de são Paulo, lago do 

recinto 70, estação 5, 05.X.81 (SP176266)_. 

n9 006 - Jardim Botânico de são Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 1, 05.X.81 (SP176267)_. 

n9 007 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 3, 05.X.81 (SP176268)_. 

n9 008 - Parque Zoológico do Estado de são Paulo, lago do 

recinto 69, estaçã·o 1, 03.XI.81 (SP176269)_. 

n9 009 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estacão 2, 03.XI.81 (SP176270). 
~ 

n9 010 - Parque Zoológico do Estado de são Paulo, lago do 

recinto 70, estação 3, 03.XI.81 (SP176271). 

n9 011 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 61, estação 4, 03.XI.81 (SP176272) • 
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n9 012 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 5, 03.XI.81 (SP176273). 

n9 013 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 41, estação 6, 03.XI.81 (SP176274). 

n9 014 - Jardim Botânico de São Paulo, 

estação 1, 03.XI.81 (SP176275l. 

Lago das Ninféias, 

n9 015 - Jardim Botânico de São Paulo, 

estação 2, 03.XI.81 (SP176276). 

Lago das Ninféias, 

n9 016 - Jardim Botânico de São Paulo, 

estação 3,' 03.XI.81 (SP176277l. 

Lago das Ninféias, 

n9 017 - Parque ZoolÓgico do Estado de são Paulo, lago do 

recinto 69, estação 1, 03.XII.81 (SP176278). 

n9 018 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 2, 03.XII.81 (SP176279l. 

n9 019- Parque-Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 3, 03.XII.81 (SP176280l. 

n9 020 - Parque Zoológico do Estado de são Paulo, lago do 

recinto 61, estação 4, 03 .XII~ 81 (SP176281L 

n9 021 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 5, 03.XII.81 ~Pl76282l. 

n9 022 - Parque Zoológico do Estado de são Paulo, 

41, estação 6, 03.XII.81 (SP176283l. 

recinto 

n9 023 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 1, 03.XII.81 (SP176284). 

n9 024 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 4, 03.XII.81 (SP176285l. 

n9 025 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, 

recinto 69, estação 1, 04.I.82 (SP176286). 

n9 026 - Parque Zoológico do Estado de são Paulo, 

recinto 70, estação 2, 04.I.82 (SP176287).· 

lago do 

lago do 
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n9 027 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 3, 04.!.82 (SP176288} • 

n9 028 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 61, estação 4, 04.!.82 (SP176289_1. 

n9 029 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 5, 04.!.82 (SP176290). 

n9 030 - Parque Zoológico do Estado de são Paulo, lago do 

recinto 41, estaçãó 6, 04.!.82 (SP176291}. 

n9 031 - Jardim Botanico de são Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 1, 04.!.82 (SP176292). 

n9 032 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 2, 04.I.82 (SP176293} • 

n9 033 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 3, 04.!.82 (SP176294}. 

n9 034 - Jardim/Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 4, 04.I.82 (SP176295). 

n9 035 - Parque Zoológico do Estado de são Paulo, lago do 

recinto 69., estação 1, Ol.II.82 (SP17629.6). 

n9 036 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 2, Ol.II.82 (SP176297}. 

n9 037 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 3, Ol.II.82 (SP176298).. 

n9 038 - Parque Zoológico do Estado de são Paulo, lago do 

recinto 61, estação 4, Ol.II.82 (SP176299). 

n9 039 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 5, Ol.II.82 (SP176300)_. 

n9 040 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 41, estação 6, Ol.II.82 (SP176301). 

n9 041 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 1, Ol.II.82 (SP176302). 



n9 042 - Jardim Botânico de São Paulo, 

estação 2, Ol.II.82 (SP176303). 

n9 043 - Jardim Botânico de São Paulo, 
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Lago das Ninféias, 

Lago das Ninféias, 

estação 3, Ol.II.82 (SP176304). 

n9 044 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 4, 01. II. 82 (SP176305) • 

n9 045 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 69, estação 1, Ol.III.82 {SP176306). 

n9 046 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 2, Ol.III.82 (SP176307l. 

n9 047 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 3, Ol.III.82 (SP1763081. 

n9 048 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 61, estação 4, Ol.III.82 (SP176309). 

n9 049- Parque'Zoológico do Estado de são Paulo, lago do 

recinto 70, estação 5, Ol.III.82 (SP176310). 

n9 050 - Parque ZoolÓgico do Estado de são Paulo, lago do 

recinto 41, estação 6, Ol.III.82 {SP176311). 

n9 051 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 1, Ol.III.82 (SP176312). 

n9 052 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 2, Ol.III.82 (SP176313). 

n9 053 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 4, Ol.III.82 (SP176314). 

n9 054 - Parque Zoológico do Estado de são Paulo, lago do 

recinto 69, estação 1, 05.IV.82 (SP176315} • 

n9 055 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 2, 05.IV.82 (SP176316) • 

n9 056 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 3, 05.IV.82 (SP176317) • 
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n9 057 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 5, 05.IV.82 (SP176318} • 

n9 058 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 41, estação 6, 05.IV.82 (SP176319.} • 

n9 059 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 2, 05.IV.82 (SP176320}. 

n9 060 - Jardim Botânico de são Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 3, 05.IV.82 (SP176321} • 

n<? 061 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 69_, estação 1, 03.V.83 (SP176322). 

n<? 062 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 2, 03.V.83 (SP176323}. 

n9 063 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 3, 03.V.82 (SP176324). 
' 

/ 

n9 064 - Parque Zoológico do Estado de_são Paulo, lago do 

recinto 61, estação 4, 03.V.82 (SP176325). 

n9 065 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 5, 03.V.82 (SP176326} • 

n9 066 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 41, estação 6, 03.V.82 (S P 1 7 6 3 2 7 ) • 

n9 067 - Jardim Botânico de são Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 1, 03.V.82 (SP176328}. 

n<? 068 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 2, 03.V.82 (SP176329}. 

n<? 069 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 3, 03.V.82 (SP176330) • 

n9 070 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 69, estação 1, 07.VI.82 (SP176331}. 

n<? 071 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 2, 07.VI.82 (SP176332) • 
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n9 072 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 3, 07.VI.82 (SP176333). 

n<? 073 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 61, estação 4, 07.VI.82 (SP176334) • 

n<? 074 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 5, 07.VI.82 (SP176335). 

n<? 075 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 41, estação 6, 07.VI.82 (SP176336) • 

n<? 076 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 1, 07. VI. 82 (SP176337). 

n9 077 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 2, 07.VI.82 (SP176338). 

n<? 078 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 69, estação 1, Ol.VII.82 (SP176339). 

n<? 079 - Parque-zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 2, Ol.VII.82 (SP176340). 

n9 080 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 3, Ol.VII.82 (SP176341)_. 

n<? 081 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 61, estaçã·o 4, Ol.VII.82 (SP176342)_. 

n9 082 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 5, Ol.VII.82 (SP176343}. 

n<? 083 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 41, estação 6, Ol.VII.82 (SP176344}. 

n9 084 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 1, Ol.VII.82 (SP176345). 

n9 085 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 2, Ol.VII.82 (SP176346). 

n9 086 - Jardim Botânico de são Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 3, Ol.VII.82 (SP176347}. 
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n9 087 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 4, Ol.VII.82 (SP176348).. 

n9 088 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 69, estação 1, 02.VIII.82 (SP176349). 

n9 089 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 2, 02.VIII.82 (SP176350). 

n9 090 - Parque Zoológico do Estado d~ São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 3, 02.VIII.82 (SP176351). 

n9 091 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 61, estação 4, 02.VIII.82 (SP176352). 

n9 092 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 5, 02.VIII.82 (SP176353). 

n9 093 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 2, 02.VIII.82 (SP176354). 

n9 094 - Jardim'Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 3, 02.VIII.82 (SP176355) • 

n9 095 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 69, estação 1, 06.IX.82 (SP176356}. 

n9 096 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 2, 06.IX.82 (SP176357J. 

n9 097 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 3, 06.IX.82 (SP176358). 

n9 098 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 61, estação 4, 06.IX.82 (SP176359). 

n9 099 - Parque Zoológico do Estado de são Paulo, lago do 

recinto 70, estação s, 06.IX.82 (SP176360). 

n9 100 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 41, estação 6, 06.IX.82 (SP176361 )_. 

n9 101 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 1, 06.IX.83 (SP176362). 
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n9 102 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 2, 06.IX.82 (SP176363). 

n9 103 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninfêias, 

estação 3, 06.IX.82 (SP176364). 

n9 104 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, 

recinto 69, estação 1, 04.X.82 (SP176365). 

n9 105 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, 

recinto 70, estação 2, 04.X.82 (SP176366). 

n9 106 - Parque Zoológico do Estado de são Paulo, 

recinto 70, estação 3, 04 .X. 82 (SP176367 )_. 

n9 107 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, 

recinto 61, estação 4, 04.X.82 (SP176368}.· 

n9 108 - Parque ZoclÓgico do Estado de São Paulo, 

recinto 70, estação 5, 04.X.82 (SP176369). 
' 

lago do 

lago do 

lago do 

lago do 

lago do 

n9 109- Parque-zoológico do Estado de são Paulo,. lago do 

recinto 41, estacão 6, 04.X.82 (SP176370) • . 
n9 110 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninfêias, 

estação 1, 04.X.82 (SP176371). 

n9 111 - Jardim Botânico de são Paulo, Lago das Ninfêias, 

estação 3, 04.X.82 (SP176372l. · 

n9 112 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 69, estação 1, Ol.XI.82 (SP176373). 

n9 113 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 2, Ol.XI.82 (SP176374}. 

n9 114 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 3, Ol.XI.82 (SP176375). 

n9 115 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 61, estação 4, Ol.XI.82 (SP176376). 

n9 116 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 5, Ol.XI.82 (SP176377). 
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n9 117 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 41, estação 6, Ol.XI.82 (SP176378). 

n9 118 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 1, Ol.XI.82 (SP17637~}. 

n9 119 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 2, Ol.XI.82 (SP176380). 

n9 120 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 3, Ol.XI. 82 . (SP176381). 

n9 121 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 4, Ol.XI.82 (SP176382). 

n9 122 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 69, estação 1, 06.XII.82 (SP176383l. 

n9 123 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 2, 06.XII.82 (SP176384) • 
.,/" .. 

n9 124 - Parque Zoologico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 3, 06.XII.82 (SP176385}. 

n9 125 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 61, estação 4, 06.XII.82 (SP176386}_. · 

n9 126 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 5, 06.XII.82 (SP176387). 

n9 127 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 41, estação 6, 06.XII.82 (SP176388}. 

n9 128 - Jardim Botânico de são Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 2, 06.XII.82 ·(SP17638~) .• 

n9 129 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 3, 06.XII.82 (SP176390}. 

n9 130 - Jardim Botânico de são Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 4, 06.XII.82 (SP176391L. 

n9 131 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 69, estação 1, 03.!.83 (SP176392). 



n9 132 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, 

recinto 70, estação 2, 03.I.83 (SP176393). 
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lago do 

n9 133 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 3, 03.I.83 (SP176394). 

n9 134 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 61, estação 4, 03.I.83 (SP176395). 

n9 135 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 5, 03.I.83 (SP176396). 

n9 136 - Parque ZoolÓgico do Estado de são Paulo, lago do 

recinto 41, estação 6, 03.I.83 (SP17639.7}.. 

n9 137 - Jardim Botânico de São Paulo, 

estação 3, 03.I.83 (SP176398). 

Lago das Ninféias, 

n9 138 - Jardim Botânico de São Paulo, 

estação 4, 03.I.83 (SP176399). 

Lago das Ninféias, 

n9 139 - Parque 'zoológico do Estado de são Paulo, lago do 

recinto 70; estação 1, 7.II.83 (SP176400). 

n9 140 - Parque ZoolÓgico do Estado de são Paulo, lago do 

recinto 70, estação 2, 07.II.83 (SP176401). 

n9 141 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 3, 07.II.83 (SP176402)_. 

n9 142 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 61, estação 4, 07.II.83 (SP176403)_. 

n9 143 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 5, 07.II.83 (SP176404l. 

n9 144 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 41, estação 6, 07.II.83 (SP176405). 

n9 145 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 1, 07.II.83 (SP176406). 

n9 146 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 2, 07.II.83 (SP176407). 



n9 147 - Jardim Botânico de São Paulo, 
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Lago das Ninféias, 

estação 3, 07.II.83 (SP176408). 

n9 148 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 4, 07.II.83 (SP176409). 

n9 14~ - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 69, estação 1, 07.III.83 (SP176410). 

n9 150 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 2, 07.III.83 (SP176411). 

n9 151 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 3, 07.III.83 (SP176412l. 

n9 152 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 61, estação 4, 07.III.83 (SP176413). 

n9 153 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 5, 07.III.83 (SP176414). 

n9 154 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 41, estação 6, 07.III.83 (SP176415). 

n9 155 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 2, 07.III.83 lSP176416). 

n9 156 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 3, 07.III.83 (SP176417l. 

n9 157 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 4, 07.III.83 (SP176418). 

n9 158 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 69, estação 1, 04.IV.83 (SP176419L 

n9 159 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 2, 04.IV.83 (SP176420). 

n9 160 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 3, 04.IV.83 (SP176421). 

n9 161 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 61, estação 4, 04.IV.83 (SP176422). 
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n9 162 - Parque ZoolÓgico do Estado de são Paulo, lago do 

recinto 70, estação 5, 04.IV.83 (SP176423). 

n9 163 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 41, estação 6, 04.IV.83 (SP176424). 

n9 164 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 1, 04.IV.83 (SP176425). 

n9 165 - Jardim Botânico de são Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 2, 04.IV.83 (SPi76426). 

n9 166 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 3, 04.IV.83 (SP176427). 

n9 167 - Jardim Botânico de são Paulo, Lago das Ninféias, 

n9 168 -

n9 169 -

n9 170 -

n9 171 -

n9 172 -

n9 173 -

n9 174 -

n9 175 -

n9 176 -

estação 4, 04.IV.83 ·(SP176428). 

Parque Zoológico do Estado de são Paulo, lago do 

recinto 69, estação 1, 02.V.83 (SP176429). 
/ 

Parque 
/ 

Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 2, 02.V.83 (SP176430). 

Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 3, 02.V.83 (SP176431} • 

Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 61, estação 4, 02.V.83 (SP176432). 

Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 5, 02.V.83 (SP176 433 )_. 

Parque Zoológico do Estado de são Paulo, lago do 

recinto 41, estacão 
" 

6, 02.V.83 (SP176434). 

Jardim Botânico de são Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 1, 02.V.83 (SP176435}. 

Jardim Botânico de são Paulo, 

estação 2, 02.V.83 (SP176436} • 

Jardim Botânico de São Paulo, 

estação 4, 02.V.83 (SP176437) • 

$or.rlço da Bibllotato ~ Ootu!"entaç!lO 
FAtULDAOE OE SJ..UDE PUBLIU 
_ ...... ft.,Mnc n' dn PAULO 

Lago das Ninféias, 

Lago das Ninféias, 



34 

n9 177 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 69., estação 1, 06 .VI.83 (SP 17 6 4 3 8 ) • 

n9 178 - Parque Zoológico do Estado de são Paulo, lago do 

recinto 70, estação 2, 06.VI.83 (SP176439.) • 

n9 179 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 3, 06.VI.83 (SP176440). 

n<? 180 - Parque Zoológico do Estado de são Paulo, lago do 

recinto 70, estação 5, 06.VI.83 (SP17644ll. 

n<? 181 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 41, estação 6, 06.VI.83 (SP176442l. 

n<? 182 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 1, 06.VI.83 (SP176443). 

n9 183 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 3, 06.VI.83 (SP176444). 
' 

n9 184 - Jardim/Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 4, 06.VI.83 (SP176445). 

n9 185 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 69, estação 1, 04.VII.83 (SP176446l. 

n<? 186 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estaçãó 2, 04.VII.83 (SP176447}_. 

n<? 187 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 3, 04.VII.83 (SP176448l. 

n<? 188 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 61, estação 4, 04.VII.83 (SP176449}. 

n9 189 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 5, 04.VII.83 (SP176450l. 

n9 190 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 41, estação 6, 04.VII.83 (SP176475l. 

n9 191 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 2, 04.VII.83 (SP176476). 
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n9 192 - Jardim Bot~nico de S~o Paulo, Lago das Ninféias, 

estaç;o 3, 04.VII.83 (SP176477l. 

n9 193 - Jardim Bot~nico de são Paulo, Lago das Ninféias, 

estaç~·o 4, 04.VII.83 (SP176478)_.. 

n9 194 - Parque ZoolÓgico do Estado de são Paulo, lago do 

recinto 69, estação 1, Ol.VIII.83 (SP176479). 

n9 195 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 2, Ol.VIII.83 (SP176480). 

n9 196 - Parque Zoológico do Estado de S~o Paulo, lago do 

recinto 70, estaç~o 3, Ol.VIII.83 (SP176882}. 

n9 197 - Parque Zoológico do Estado de s~o Paulo, lago do 

recinto 70, estaç~o 5, 01. VIII. 83 (SP176883)_. 

n9 198 - Parque Zoológico do Estado de S~o Paulo, lago do 

recinto 41, estação 6, Ol.VIII.83 (SP176884l. 

n9 199 - Jardim'Í3otânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estaç~o 2, Ol.VIII.83 (SP176885)_. _ 

n9 200 - Jardim Botânico de são Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 3, Ol.VIII.83 (SP176886). 

n9 201 - Jardim Botânico de S~o Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 4, Ol.VIII.83 (SP176887)_. 

n9 202 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 69, estação 1, 05.IX.83 (SP176888). 

n9 203 - Parque Zoológico do Estado de S~o Paulo, lago do 

recinto 70, estaç;o 2, 05.IX.83 ~Pl76889l. 

n9 204 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estaç~o 3, 05.IX.83 (SP176890). 

n9 205 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 61, estação 4, 05.IX.83 (SP176891). 

n9 206 - Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo, lago do 

recinto 70, estação 5, 05.IX.83 (SP176892). 



n9 207 - Parque Zoológico do Estado de São Paulo, 
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lago do 

recinto 41, estação 6, 05.IX.83 (SP176893). 

n9 208 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 1, 05.IX.83 (SP17689.4). 

n9 209 - Jardim Botânico de São Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 2, 05.IX.83 (SP176895) • 

n9 210 - Jardim Botânico de são Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 3, 05.IX.83 (SP176896). 

n9 211 - Jardim Botânico de são Paulo, Lago das Ninféias, 

estação 4, 05. IX. 83 (SP176897}. 



R E S U L T A D O S E 

3 

D I S C U S S A O 

A Figura 1 mostra o mapa do Parque Estadual das 

Fontes do Ipiranga, e as Figuras 2 e 3, os lagos estudados 

e a localização das estaçõ·es de coleta, no Parque Zoológico 

e no Jardim Botânico respectivamente. 

3.1. PARTE TAXONÔMICA 

Chave para identificação dos gêneros 

nos lagos estudados: 

1. Células encerradas em urna lórica distinta 

do protoplasma celular. 

2. Lór ica escabrosa, com ornarnen taçã·o ir

regular, colo sem delimitação pr~ 

encontrados 

cisa do restante da lÓrica .•.••••.••••• Strombomonas 

2. LÕrica nao escabrosa, geralmente 

com ornamentação regular, colo com 
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delimitação precisa do restante da lÕ-

rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TracheLomonas 

1. Células não encerradas em lórica. 

3. Periplasto semi-rígido a flexível ••••••••••• EugZena 

3. Periplasto rígido. 

4. Corte Óptico transversal circular •••• LepocincZis 

4. Corte transversal elíptico, lent~cu 

lar, sigmóide, irregular, em V, bo-

tuliforme e triangular •••••••••••••••••••• Phaaus 

3.1.1. 0 GÊNERO EugZena EHRENBERGJ 1830 

O gênero foi proposto por Ehrenberg em 1830, segu~ 
, 

do SILVA (1960}; DUJARDIN (1841} lectotipificou-o com Cerca 

ria viridis. 

Este gênero caracteriza-se por apresentar indiví-

duas unicelulares, solitários e livre natantes. Quanto -a 

forma, em vista frontal a célula é geralmente alongada, va

riando de elíptica até quase fusiforme ou, às vezes, globo-

sa; o corte óptico transversal é circular, podendo, em cer-

tas espécies, ser mais ou menos achatado. O periplasto 

apresenta estrias helicoidais mais ou menos nítidas. Os in 

divíduos variam de acentuadamente metabólicos a semi-rígi-

dos; nunca, porém, inteiramente rígidos (CARDOSO, 1982). 

EugZena apresenta grânulos. (fotorreceptor, blefa

roplasto e rizoplasto) que estabelecem uma conexão entre o 

sistema vacuolar, os flagelos e o núcleo. Neste gênero en-

contram-se também, no interior dos reservatórios, dois fla-

gélos dos quais um é rudimentar e o outro emergente. 
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As células podem apresentar vários cloroplastídios 

discóides, lenticulares, em escudo, fusiformes ou em forma 

de fita, com ou sem pirenÕides. Os pirenÕides podem se 

apresentar nus (sem camada de paramido}, ou sob a forma de 

duplopirenóides. A substância de reserva é constituída 

por grãos de paramido que podem ser globosos, esféricos, 

elípticos, cilíndricos ou alongados e se apresentar disper-

sos no citoplasma ou ao redor dos pirenÕides. O núcleo ... 
e 

geralmente axial, mediano ou ligeiramente posterior. a di

visão celular se processa tanto no estádio vegetativo quan-

to no palmelÕide, muitos táxons possuem corpos mucíferos 

esféricos ou fusiformes que se coram vitalmente com azul de 

cresil, constituindo excelentes critérios sistemáticos 

(BOURRELLY, 1970}, entretanto para visualizar estas estrutu 

ras ,· é necessário examinar material vivo e abundante. Con-

tudo, os indivíduos do gênero EugZena morrem relativamente 

depressa na amostra concentrada e mantida em condições am-

biente, degenerando-se, geralmente, as estruturas de impor-

tância para a sistemática. Torna-se, assim, bastante difí-

cil seu estudo taxonôrnico. 

Existem três monografias 'sobre a taxonomia do gên~ 

ro EugZena, desenvolvidas por GOJDICS (1953), HUBER-PESTA-

LOZZI {_1955} e PRINGSHEIM (1956).. 

GOJDICS (1953} baseou a sistemática do gênero no 

tamanho e tipo dos cloroplastídios, na presença e tipo de 

pirenóides e de grãos de paramido, nas características do 

periplasto e em peculiaridades do movimento celular. Segu~ 

do esta autora o cloroplastídio é a característica mais im-

portante na sistemática do gênero. 

HUBER-PESTALOZZI (1955} relacionou os táxons de 
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EugZena encontrados até a data em que escreveu sua monogra

fia. 

PRINGSHEIM (1956) procurou estabelecer caracteres 

sistemáticos mais estáveis para o gênero EugZena, tais como 

a morfologia da célula e dos cloroplastídios, presença, e 

tipo de pirenóides. Este autor estudou também as condições 

fisiológicas da nutrição desses organismos em cultura. 

BUETOW (1968, 1982) em seu trabalho sobre o gênero 

EugZena tratou da taxonornia, ecologia, locomoção, citologia 

e desenvolvimento de culturas de EugZena, bem corno de sua 

fisiologia e de sua bioquímica. 

Há que se concordar com HENEZES (1984 )_, quando es

ta autora afirma que o gênero EugZena, apesar de amplamente 

citado na literatura, apresenta dificuldades para a determi 

nação dos táxons infraespeclficos, dado o grau de variabili 

dade que apresenta e, como já citou-se anteriormente, a ne

cessidade de observação ao microscópio de material vivo. 

são atualmente conhecidas entre 100 e 120 espécies 

de t:ugZena, bastante comuns, no mu!ldo inteiro, em_águas ri

cas em matéria orgânica. Certas espécies, em determinadas 

condições, chegam a formar florações de cor esverdeada ou 

avermelhada (BOURRELLY, 1970). 
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Chave para identificação das espécies e varieda-

des de Euglena: 

1. Cloroplastídios maiores que 6,0~m compr. 

em vista frontal. 

2. CloroplastÍdios sem pirenóides ••••••••• E. schmitzii 

2. Cloroplastídios com pirenóides. 

3. Cloroplastídios com haplopirenói-

des .••••••••.....••..•..••••• E. deses (em parte} 

3. Cloroplastídios com duplopirenói-

des. 

4. Cloroplastídios 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. agilis 

4. Cloroplastídios 8 a 25. 

5. Cloroplastídios fusiformes. 
/ 

6. Corpos mucíferos arredon-

dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. oblonga 

6. Corpos mucíferos fusifor-

mes .•••••••••• ~ .•••.•••.••• E. splendens 

5. Cloroplastídios discóides ou 

ovados. 

7. Cloroplastídios com mar-

gens lisas •.•..•.•.••.•.•••. E. communis 

7. Cloroplastídios com mar-

gens lobadas. 

8. Cloroplastídios 4-6 •. 

..••••••••••.. E. anabaena var. minima 

8. Cloroplastídios 10-50. 

9. CloroplastÍdios 

10-15, flagelo de 

comprimento igual 
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ao da célula ou 

maior . . . . . . . . . . . . . . . E. poZymorpha 

9. Cloroplastídios 

20-50, flagelo met~ 

de do comprimento 

da célula .•••••••••••••• E. veZata 

1. Cloroplastídios menores que 6,0~m compr. 

em vista frontal. 

10. Grãos de paramido bastoniformes 2, 

em vista frontal, paralelos ao eixo 

principal da célula. 

11. Células torcidas helicoidalmente 

em vista frontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. trypteris 

11. Células não torcidas hel_icoidal-
. ' 

menté~em vista frontal. 

12. Cloroplastídios com haplopi-

renóides •••••.••••••••• E. deses (em parte) 

12~ Clóroplastídios sem pirenói-

des • . • • • • • • • • . • • • • . • • • • E. acus var. rigida 

10. Grãos de paramido ovados ou em for-

ma de argolas em vista frontal, ge-

ralmente espalhados irregularmente 

pelo citoplasma. 

13. Grãos de paramido ovados em vis 

ta frontal ••.•.•.•.•••••...•••.. E. ehrenbergii 

13. Grãos de paramido não ovados, 

em forma de argolas. 

14. Periplasto liso •.••••...••. E. oxyuris var. 

charkowiensis 

14. Periplasto com verrugas. 



15. Periplasto amarelado, 

55,0-95,0 x 8,7-14,4~m, 

estrias com verrugas es

féricas; flagelo 1/10 a 

1/4 do comprimento da cé 
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lula ••••••• E. spirogyra var. spirogyra 

15. Células com periplasto 

acastanhado (escuro>_, 

165,0-265,0 x 14,2-35,0~m, 

estrias com verrugas poli

gonais; flagelo metade do 

comprimento da célula ••••• E. spirogyra 

var. fusca 
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EugZena aau~ Ehrenberg var. rigida Hübner 

Euglenaceen-Fl. Stralsund, 4: 9. 1886. 

(Figuras 4-6) 

Células aproximadamente fusiformes, delgadas em 

vista frontal, angulares em corte Óptico transversal, 

72,7-152,01-lm compr., 6,l-20,0]..1m larg. cRC/1 = 7,6-12,6); pó 

lo anterior mais alargado, truncado, um dos lados salien-

tes, gradualmente alongado na região posterior, terminando 

em ponta, hialina, sem torsão; periplasto fino, . - . sem1-r1g1-

do, fracamente metabólico; cloroplastídios numerosos, len·ti 

cu1iformes ou disciformes, 3,0-4,0]..1m compr., sem pirenói-

des; grãos de paramido bastoniformes, · 2-10, paralelos ao ·ei 
.. 

xo principal da ~élula, 6,4-16,0pm compi., 1,6-5,6pm larg, 

estigma alongado, 3,0...;4,8pm compr.; flagelo curto, 1/6-1/4 

do compr. da célula; movimento unidirecional, célula fre-

qüentemente quase parada; núcleo arredondado, 12,0pm 

compr., 5,4pm larg., central ou ligeiramente posterior; re

produção, estádios palmelóides e cistos não. observados. 

l'-1ATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 1, 2, 5, 8, 9, 

13, 25, 26, 27, 29, 30, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 

52, 61, 62, 65, 70, 71, 74, 75, 86, 95, 96, 104, 112, 113, 

122, 131, 132, 133, 139, 140, 149, 153, 154, 158, 159, 160, 

163,, 165, 179, 180, 186 e 195. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA NO ESTADO DE SÃO PAULO -

são Paulo: primeira citação da ocorrência da variedade. 

COMENT~RIOS: GOJDICS (1953} comenta que EugZena 

acus Ehrenberg var. rigida Hilbner é uma das espécies mais 

freqüentemente mencionadas na literatura universal e, tam-

bém, das que apresenta maior número de variedades taxonômi-
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cas descritas. Vários autores têm-lhe atribu!do diferentes 

dimensõ·es (particularmente RC/1), números de grãos de para-

mido e tipos de estriação do periplasto. Segundo GOJDICS 

(1953}, estas características são bastante variáveis, o que 

torna problemática a identificação sistemática das varieda

des. A circunscrição de suas variedades está, de modo ge

ral, mal delimitada e são muitos os trabalhos que discutem 

a validade de tantas (DEFLANDRE, 1924a; VAN OYE, 1924; 

GOJDICS, 1953; PRINGSHEIM, 1956t. Para uma revisão taxonô-

mica da espécie, são necessárias novas pesquisas, desenvol-

vidas com material em cultura ou resultante de coleta abun-

dante, que revelem a real variabilidade intra-específica e 

as características morfológicas que devem ser utilizadas na 

delimitação de eventuais táxons infra-específicos em EugZe

na aeus Ehrenberg. 

Esta variedade difere da típica pela estriaçã·o do 

periplasto, que é nítida e mais helicoidal em EugZena aeus 

Ehrenberg var. aeus, enquanto que na var. rigida Hübner 
.. 
e 

pouco nítida, senão ausente, mais longitudinal ou levemente 

helicoidal. Quanto aos grãos de paramido, o número é variá 

vel entre 2 e 10. O flagelo é pequeno, na maioria das ve-

zes ausente, podendo cair facilmente; daí, os indivíduos 

apresentaram-se com movimento lento ou quase sempre parados 

(CARDOSO, 19821. Além disso, o material identificado apre

sentou dimensões cuja RC/1 = 7,6-12,6, que o enquadra na 

RC/1 da var. rigida Htibner c.i~C/1 = 13,5 )_. 



EugZena agiZis H.J. Carter 

Annls Mag. nat. Hist. 240, pl. 6, fig. 62. 1856. 

(Figuras 7-8} 
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Células aproximadamente fusiformes em vista fron

tal, circulares, em corte Óptico transversal, 25,0-39,5~m 

compr., 8,0-12,9~m larg. (RC/1 = 2,3-3,0)_; pólo anterior ar 

redondado, abertura do p:>so flagelar· subapical; p5lo posterior at.§:. 

nuado, extremidade posterior curta, arredondada, hialina; 

periplasto.fino; metabolia acentuada; 2 cloroplastídios fi

táceos em vista frontal, arredondados• em corte Óptico tran~ 

versal, 13,3-20,0}lm compr., 2,0-3,5~m larg., paralelos ao 

eixo principal da célula e opostos, cada um com 1 duplopire 

nóide; grãos de paramido ovados a bastoniformes, espessura 

e quantidade v~~iáveis; estigma avermelhado, 3,0~m compr., 

1,5~m larg., discóide, às vezes alongado, granuloso; flage

lo fino, compr. igual ou maior que o da célula, caduco; mo

vimento rápido, direção constantemente variável, paradas 

bruscas e rápidas; núcleo posterior, 5,0-7,0llm compr.; re

produção, est5dios palmelóides e cistos não observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 98 e 11~. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA NO ES~ADO DE SÃO PAULO 

são Paulo (SKVORTZOV, 1968: 226, 232, 233, como E. piscifor 

mis Klebs); São José dos Campos (CARDOSO, 1979: 132, 

E. pisciformis Klebs}. 

como 

COMENTÁRIOS: Esta espécie foi originalmente descri 

ta por CARTER (1856} com o nome de EugZena agiZis. A des-

crição, em Carter, é muito pobre, o que favoreceu a Klebs, 

em 1883, redescreve-la, mas como EugZena pisciformis. A 

partir daí, o último epíteto foi utilizado amplamente na li 
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teratura especializada por mais de um século. GOJDICS 

(1953) redescobriu, todavia, adotou o trabalho de CARTER 

(1856) e fez também adotar a primeira combinação disponí-

vel: E. agiZis. Esse material foi identificado como E. 

agiZis H.J. Carter com base principalmente na morfologia e 

dimensão das células, número, morfologia e dimensão dos elo 

roplastídios e prioridade nomenclatura!. 

GOJDICS (19531 I PRINGSHEIM (19561 I CARDOSO (1979 I 

1982} e MENEZES (1984) constituiram a literatura especiali

zada consultada para esta espécie. 

Segundo PALMER (19691, E. agiZis H.J. Carter (deno 

minada por esse autor como E. pisaiformis Klebs)_ é toleran

te à poluição orgânica da água, de acordo com 11 dos 176 ·au 

tores consultad9s· por Palmer; este tãxon ocupa o sétimo lu

gar entre as espécies do gênero, com a contagem de 15 pon

tos. 



EugZena anabaena Mainx var. minima Mainx 

Arch. Protistenk. 6 O (2): 334, pl. 10, fig. 4. 19_27. 

(Figuras 9-12)_ 

Células fusiformes, alargadas em vista 
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frontal, 

circulares em corte Óptico transversal, 74,0-44,5~m compr., 

11,8-18,0~m larg. (i~C/1 = 2, 0-2,4)_, arredondada anterior-

mente, pólo posterior afilado; periplasto fino, estriado; 

moderadamente metabólico; corpos muciferos, 2,0~m larg., 

corados com vermelho-neutro; cloroplastídios 4 C-5-6)_, dis-

cóides, ovados, até quadráticos, margens lobadas, 6, 0-10, O~m 

compr., cada um com duplo pirenóide; 
.... 

graos de par amido 

3,0~m compr., dispersos no citoplasma; estigma vermelho bri 

1hante, lateral ~ntre o canal e o reservatório; flagelo 

1/3-1/2 compr. dá célula, caduco; movimento rápido, reto, 

para a frente; núcleo central, 4,0-lO,O~m compr.; reprodu

çao, estádios palmelóides e cistos não observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n<?s 24, 78, 84, 85, 

90, 91, 92, 95, 98, 103, 128, 131, 136, 145, 146, 148, 154, 

159, 161, 166, 168, 16~, 170, 172, 173, 174, 176, 180, 188, 

192, 193, 194 e 203. 

• DISTRIBUIÇÃO GEOGRÃFICA NO ESTADO DE SÃO. PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da variedade. 

COMENTÁRIOS: E. anabaena Mainx var. minima Mainx 

caracteriza-se por apresentar: at célula fusiforme em vista 

frontal; b)_ cloroplastÍdios 4 (~5-6}, discóides, ovados a qua 

dráticos com margens lobadas e cl presença de duplopirenói-

des em cada cloroplastídio. 

Esta espécie mostra alguma similaridade com E. oZi 

vacea Schmitz, quanto à forma da célula, mas, segundo 
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GOJDICS (19531, elas são distintas porque esta Última espé

cie apresenta cloroplastídios em forma de estrela e parece 

que nunca forma floração apresentando-se sempre de forma so 

litária. 

GOJDICS (1953} comenta que cistos com parede fina 

formam-se quando E. anabaena Mainx encontra condições des·fa .· 

voráveis. 

As características morfológicas do material exami

nado, tais como morfologia da célula, número e morfologia 

dos cloroplastídios, presença de duplopirenóides, concordam 

perfeitamente com aquelas da descrição de E. anabaena Mainx 

var. minima Mainx em MAINX (1927} e GOJDICS (1953)_. Obser

vou-se uma população com ampla variação no tamanho dos indi 

víduos, sendo que os menores se aproximam das medidas origi 

nais encontradas em Hainx e os maiores, daquelas citadas em 

Gojdics. 
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EugZena communi~ Gojdics 

Genus EugZena 142, pl. 21, fig. 4. 1953. 

(Figuras 13-171 

Células fusiformes em vista frontal, circulares em 

corte Óptico transversal, 63,0-95,0}lm compr., 17,3-33,0llm 

larg, CRC/1 = 2,8-3,6}; pólo anterior arredondado, poste-

rior adelgaçado, terminando em ponta; periplasto fracamente 

estriado; metabolia vigorosa, passando de fusiforme a ova-

da (S0-60llm compr. 30-38,3llm larg~}; cloroplastídios ca. 

20, fitáceo em vista lateral, discóides ou ovados em vista 

frontal, margens lisas 1S,0-18,0llm compr., dispostos longi

tud_inalmente ao eixo principal da célula, cada um com duplo 

pirenóide; grãos de paramido usualmente em número reduzido, 
. , 

811m compr., retangulares a bastoniformes; estigma alongado, 

vermelho-amarelado; núcleo central ou ligeiramente poste-

rior; flagelo curto, 1/6 compr. da célula, raramente obser

vado, m~vimento ráp:i;do; deslocamento da célula vagaroso; re 

produção, estádios palmelóides e cistos não observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n<?s 3, 8, 9., 21, 29, 

3 5 ' 3 7 ' 3 8 ' 4 5 ' 6 2 ' 6 3 ' 71 ' 7 2 ' 81 ' 8 6 ' 9 o ' 9 2 ' 9 5 ' 9 6 ' 9.7 ' 

107, 108, 109, 112, 114, 116, 131, 132, 133, 139, 140, 141, 

143, 144, 149, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 162, 163, 168, 

169, 170, 171, 172, 179, 180, 186, 195 e 202. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA NO ESTADO DE SÃO. PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da espécie. 

COMENT.ÂRIOS: E. communis caracteriza-se por apre-

sentar muitas características peculiares, tais como: a) 

célula fusiforme em vista frontal; b). periplasto flexível 

e metabolia bem marcante (ovada); c) c1oroplastídios fi-
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táceos dispostos longitudinalmente ao eixo principal da cé-
' 

lula, aproximadamente 20; d} presença de duplopirenóides. 

O fato de GOJDICS (1953} não ter comparado nenhuma 

outra espécie com esta, talvez seja devido às característi-

cas peculiares do cloroplastídio de E. communis Gojdics, 

quanto à morfologia, disposição e número. 

Esta espécie foi proposta originalmente por 

GOJDICS (1953) e as características morfológicas do mate-

rial examinado concordam plenamente com as descritas por es 

sa autora. 



EugZena deses Ehrenberg 

Infusions. 107, pl. 7, fig. 8. 1838. 

(Figuras 22-23) 
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Células aproximadamente oblongas em vista frontal, 
.. 

circulares em corte Óptico transversal, 76,1-98,7~m compr., 

7,0-13,0~m larg. (.RC/1 = 7,5-10,0), pólo anterior arredond~ 

do, pólo posterior com processo caudal curto, terminando 

abruptamente num ápice acuminado, hialino; periplasto fina-

mente estriado; cloroplastídios numerosos, 26-35, discói-

des, 3,7-8,0~m, parietais, cada um com 1 haplopirenóide; 

grãos de paramido bastoniformes, quadráticos a retangula-

res, extremidades arredondadas, 1,5~m compr.; corpos mucife 

ros esféricos, 1,5Pm compr., dispersos irregularmente; es-

tigÍna granular; --~flagelo curto, 1/6 vezes compr. da célula; 

movimento vagaroso; núcleo central, volumoso; reprodução, 

cistos e estádios palmelóides não observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 1, 8, 9, 45, 52, 

88, 95, 96, 104, 105, 112, 122, 131, 139, 140, 152, 154, 

161, 195, 203 e 205. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

São Paulo: São José dos Campos lVICTORETTI, 1973: 21) • 

COMENT~RIOS: O material foi identificado segundo 

GOJDICS (1953)., HUBER-PESTALOZZI (1955). e PRINGSHElll 

(1956}. As características principais desta espécie -sao: 

morfologia da célula (aproximadamente oblonga em vista fron 

tal), número e morfologia dos cloroplastídios (26-35, dis-

cóides) e presença de haplopirenÓides. 

Estudos sistemáticos mais detalhados sobre esta es 



pêcie são encontrados em PRINGSHEIM (1956} e em 

ll984l • 
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MENEZES 

De acordo com PALMER (1969L, E. deses Ehrenberg 

é tolerante ã poluição orgânica com o total de 17 pontos, 

havendo sido citada por 13 dos autores consultados. 
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Eug~ena ehrenbergii.Klebs 

Unters. bot. Inst. 1: 304. 1883. 

{Figuras 18-21) 

Células aproximadamente oblongas, alargadas, extre 

midades arredondadas em vista frontal, circulares em corte 

Óptico transversal, ·90,0-lOO,O~m compr., 12,0-16,0}lm larg. 

(RC/1 = 6, 25-7,5); periplasto fino, hialino, estriação for

te, abundante, helicoidal; metabolia acentuada, mudando da 

forma de fita a obovada constantemente; cloroplas.tídios nu 

merosos, discóides, 3,0-5,21-lm compr., pirenÓides ausentes; 

grãos de paramido bastoniformes, 8,0-15,01-lm compr.; estigma 

8,0-16,01-lm compr., grande, granuloso, vermelho-intenso .a 

alaranjado; flagelo curto, 1/3-1/6 compr. da célula; livre

-natantes, intum~scem e se torcem em espiral; núcleo ovado, 

central ou ligeiramente posterior; reprodução, cistos e es

tádios palmelóides não observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostra n9 79. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

São Paulo: local não determinado (SKVORTZOV, 1967b: 381, 

382, 385, como E. pringsheimii Skvortzov). 

COMENT~RIOS: GOJDICS (1953) afirma que E. ehren-

bergii Klebs é uma das espécies mais antigas descritas. A 

espécie apresenta como características a forma e o tamanho 

dos cloroplastídios (discóides, pequenos, menores que 61-1m 

compr.), a ausência de pirenóides e a forma alongada da cé

lula. Além disso, esta espécie é bastante metabólica (Fig. 

-19-21) e nela foram encontrados graos bastoniformes de par~ 

mido. LEEDALE (1967), CARDOSO (1982) e MENEZES (1984) con-

cluiram'que a morfologia dos grãos de paramido não é carã-· 
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ter constante em E. ehrenbergii Klebs. Em seus trabalhos, 

esses autores encontraram variação de forma em amostras po

pulacionais entre anular, arredondada e até alongada. 

Por isso, E. pringsheimii Skvortzov foi considera

da por CARDOSO (19_821 e MENEZES (19841 sinônima de E. ehr·e!!:. 

bergii Klebs, desde que SKVORTZOV (1967b) distinguiu sua no 

va espécie unicamente pela forma dos grãos de paramido. 



EugZena oblonga Schmitz 

Jb. Wiss. Bot. 15: 28, pl. 1, fig. 9. 1884. 

(Figura 28) 
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Células fusiformes em vista frontal, circulares em 

corte Óptico transversal, 60,0-65,~m compr., 23,0-27,0~m 

larg. (RC/1 = 2,4-2,6), extremidades mais ou menos arredon

dadas; pólo posterior, às vezes, abruptamente cônico; peri

plasto nitidamente estriado; metabolia só depois da perda 

do flagelo; cloroplastídios, 10-25, fusiformes, 6,0-7,0~m 

compr., dispostos paralelamente às estrias do periplasto; 

duplopirenóides 10-25; grãos de paramido elípticos; corpos 

mucíferos arredondados; estigma alongado, vermelho vivo; 

flagelo 1/2-1 1/2 vezes o compr. da célula; movimento rápi

do, por ondulação e rotação; núcleo grande, esférico, cen

tral ou ligeiramente posterior; reprodução, cistos e está

dios palmelóides não observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras nQs 166 e 186. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÂFICA NO ESTADO DE S~O PAULO 

São Paulo: (BRANCO, 1964: 881. 

COMENTÁRIOS: SKUJA (19481 acha possível que E. 

oblonga Schmitz, E. splendens Dangeard, sejam sinônimos ta

xonômicos. 

GOJDICS ll9.53) afirma que desde que E. oblonga 

Schmitz e E. splendens Dangeard foram descritas e propostas 

têm gerado muita confusão, porque constituem espécies muito 

próximas. Apresentam morfologia da célula e morfologia e 

disposição dos cloroplastídios extremamente semelhantes, ou 

seja, fusiformes e paralelos às 

(SKUJA, 1948}. 

estrias do periplasto 
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GOJDICS (1953), em seus desenhos, diferenciou E. 

obZonga Schmitz e E. spZendens Dangeard unicamente pela for 

ma dos corpos muciferos, que são arredondados na primeira e 

fusiformes na segunda. 

o material estudado apresentou plastidios de colo

ração verde-grama, nitidamente fusiformes e arranjo parale

lo às estrias, corpos mucíferos arredondados e grãos de pa-

ramido pequenos e elípticos. No estudo da população de E. 

obZonga Schmitz, foram encontrados indivíduos com o pólo 

posterior arredondado ou com um processo caudal diminuto. 

Na população de· E. spZendens Dangeard, foram encontrados i!! 

divíduos com o processo caudal mais longo e acuminado. Es

tas espécies não estão bem delimitadas (MENEZES, 1984) e 

suas descrições ~a literatura consultada divergem extrema-
......... w ,.· 

mente na forma dos corpos mucíferos. Portanto, há que se 

concordar com GOJDICS (19531 e MENEZES (19841 sobre a nece!:! 

sidade de uma revisão. crítica dos caracteres utilizados na 

delimitação das duas espécies consider~das. 



58 

EugZena oxyuPis Schmarda var. chaPkowiensis (Swirenko) Chu 

Sinensia 17(1-6): 95. 1946. 

(Figuras 29-32) 

Basiônimo: EugZena chaPkowiensis Swirenko, Trav. Soe. nat. 

Univ. Imp. Kharkon 64: 74, pl. 1, fig. 21. 1913. 

Células aproximadamente oblongas, alongadas, às ve 

zes torcidas, torção levógira pronunciada em vista frontal, 

circulares em corte Óptico transversal, 110,0-128,0~m 

compr., 18,6-25,0~m larg. (RC/1 = 5,9-5,121; pólo anterior 

arredondado, pólo posterior atenuado em processo caudal re-

to, rígido, às vezes levemente curto, hialino; -periplasto 

finamente estriado em hélice acompanhando a torção da célu-

la~ célula semi~~Ígida, metabolia restrita aos movimentos 

de torção, curvatura e ondulações na parte anterior; cloro-

plastídios ovados, discóides, 4,0Pm compr., sem . ~ . p1reno1-

des; grãos de paramido 2, em forma de argola, 21,3-27,0~m 

compr., 9,0-lS,O~m larg., alongados, com sulco central lon-

gitudinal, paralelos ao eixo da célula situados adiante e 

atrás do núcleo,·podendo haver outros, menores, espalhados 

pelo citoplasma; estigma 9,0~m compr., S,O~m larg., verme

lho vivo; flagelo bastante ativo, 1/3-1/2 do compr. da célu 

la; movimento unidirecional, lento; núcleo grande, 

20,0-25,0~m compr., 6,0-B,O~m larg., central ou ligeiramen-

te posterior; reprodução, cistos e estádios palmelóides não 

observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 37, 83, 123, 131, 

132, 139, 140, 141, 149, 150, 154, 158, 168, 169, 170, 172, 

186, 187, 195, 203 e 207. 
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DISTRIBUIÇÃO GEOGRÂFICA NO ESTADO DE S~O PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da variedade. 

COMENTÂRIOS: Os indivíduos desta espécie sempre ·fo 

ram encontrados isolados e com a cor verde-grama caracterís 

tica. A morfologia da célula, dos cloroplastídios dos 

graos de paramido constituem os elementos fundamentais em 

sua identificação. 

Existe muita controvérsia entre os autores quanto 

às dimensões desta espécie (DANGEARD, 1901; DEFLANDRE, 

1928; BOURRELLY, 1949; GOJDICS, 1953; HUBER-PESTALOZZI, 

19551. As dimensões obtidas da amostra populacional exami-

nada desta variedade estão de acordo com as descritas por 

DREZEPOLSKI (1925) 1 DEFLANDRE (19281, BOURRELLY (1949) e 

GOJDICS (1953). _., 
/ 

CARDOSO (_19821 e MENEZES (1~84). abordam detalhada-

mente os problemas sistemáticos desta espécie. 



EugZena poZymorpha Dangeard 

Le Botaniste 8: 175, fig. 12. 19.01. 

(Figuras 33-39.1 
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Células fusiformes, irregulares em vista frontal, 

aproximadamente angulares em corte Óptico transversal, 

55,0-70, 0)lm compr., 12,3-22, 0)lm larg. (RC/1 = 3,1-4, 4 7); pó 

los atenuados, regi~o mediana algo expandida, pólo poste-

rior ~Õnico, processo caudal curto, hialino; periplasto es

triado em hélice, castanho-amarelo claro; metabolia acentu~ 

da, vagarosa, com fortes contrações da célula, originando 

forma contraída, 34,6-50,6pm compr., 2l,0-28,0pm larg~; 

cloroplastídios 10-15, 6,0-6,6)lm compr., discóides, margens 

lobadas em vista frontal, laminares em vista lateral, parie 

tais~ pirenóide~ duplos no centro de cada cloroplastídio; 

-graos de paramido numerosos, ovados e bastoniformes, peque 

nos, dispersos no citoplasma; estigma fino, 3,0)lm compr., 

vermelho-brilhante; flagelo longo, comprimento igual ao da 

célula ou maior; livre-natantes, mesmo em metaboli~; núcleo 

central ou ligeiramente posterior; reproduç~·o, cistos e es

tádios palmelóides n~o observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 58, 83, 9.9, 100, 

112, 131, 132, 133, 136, 139, 140, 168, 177, 179, 180 e 

186. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

são Paulo: primeira citaç~o da ocorrência da espécie. 

COMENTÂRIOS: EugZena poZymorpha Dangeard apresenta 

metabolia muito particular, contraindo-se de tal modo que a 

parte anterior torna-se alargada e a posterior afilada (cõ-

nica}, assumindo a célula forma obovada grosseira, mais ca-
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racteristicamente descrita como de pião em CARDOSO (1982) 

e DANGEARD (1901). e de cebola em PRINGSHEIM (1956}. 

Os dados apresentados neste trabalho estão de ple-

no acordo com os de CARDOSO (19821 quando afirma que EugZe-

na poZymorpha Dangeard apresenta forte tendência a formar 

esferas de 24,0-27,0~m de diâmetro (às vezes, até menor: 

ca. 20,0~m} permanecendo, contudo, a cauda rígida como um 

cone praticamente perpendicular à esfera, medindo de 6,0 a 

10,2~m de comprimento. Nas Figuras 36 a 39, foi esquemati

zado tal fato. CARDOSO (.1982}_ acrescenta ainda que não pa-

... 
rece correto chamar de cauda toda essa parte nao atingida 

pela metabolia. ~ mais que a cauda. ~ toda a porção post~ 

rior do indivíduo afunilada num cone bem aberto. O organi~ 

mo perde o flagelo nesta situação e, possivelmente, é nesse 

estádio que ocorre a reprodução, como é comum nas Euglena-

ceae. 



62 

EugZena sahmitzii Gojdics var. sahmitzii 

Genus EugZena. 15, pl. 5, fig. 2a, 2a-c. 1953. 

(Figuras 24-25) 

Células fusiformes em vista frontal, circulares em 

corte Óptico transversal, 74,4-96,0].lm compr., 14,2-28,0llm 

larg. (RC/1 = 3,4-5,2); pólo anterior arredondado, pólo 

posterior acuminado; periplasto finamente estriado, pouco 

nítido; metabolia moderada, restrita à parte posterior; elo 

roplastídios fitãceos em vista frontal, grandes, . 

15,0-23,0llm compr., 2,0-3,0].lm larg., reunidos 2(-31 grupos, 

estelóides, cada um convergindo em direção a uma área ao re 

dor·da qual há um grupo de grãos de paramido; pirenóides 

arredondados, grãos de paramido bastoniformes, 3, 0-5, Ollm 

compr., uns dispérsos ao redor do centro, outros por toda 
' .. 

célula; corpos mucíferos esféricos, 2,0].lm larg., dispersos 

no citoplasma; estigma evidente, pequeno, 3,7-6,4pm larg.; 

flagelo curto, 1/10 do compr •. do corpo, raramente visível; 

livre natante; núcleo 15,0llm compr., 12,0].lm larg., localiza 

do entre os cloroplastídios; reprodução, cistos e estádios 

palmelóides não observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 8, 150, 153, 154, 

160, 161, 163, 170, 177, 179, 180, 186 e 195. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da espécie. 

CO:t-1ENTÁRIOS: GOJDICS (19.531. comentou de forma minu 

ciosa como constatou o erro de séhmitz ao considerar esta 

espécie idêntica a E. geniauZata Schmitz. O nome E. genial:!:_ 

Zata é amplamente encontrado na literatura especializada. 

GOJDICS (1953) comenta que a descrição de Dujardin é inade-
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quada, mas que comparando-se as figuras originais de E. ge-

niauZata Dujardin, de 1841, com as de E. geniauZata 

Schmitz, fica evidente que Schmitz errou considerando · sua 

espécie idêntica a E. geniauZata Dujardin. 

O material estudado apresentou muitas caracteris·ti 

cas distintivas. A morfologia da célula, a morfologia e a 

disposição dos cloroplastidios e dos grãos de paramido. Os 

cloroplastidios convergem para uma área central ao redor da 

qual se reunem os grãos de paramido, este conjunto (cloro-

plastídio e grãos de paramido) podem formar grupos de dois 

que é o mais comum, porém ocasionalmente algumas células 

apresentam grupos de três. 

CHU (1~46) notou que os pirenóides podem se tornar 

fragmentados e ficar aderidos às projeções dos cloroplasti-
. ..-

dios. Este autor acredita que tal fato se deva a uma pres-

são crescente dos grãos de paramido procedente do centro e 

no sentido de outras partes da célula. Em outras palavras, 

isto dever-se-ia, em parte, a força centrífuga na célula ·du 

r ante os movimentos de rotação (MENEZES, 19_84 )_. Na Figura 

25 observa-se este fato. 



Euglena spirogyra Ehrenberg var. spirogyra 

Infusions. 110. pl. 7, fig. 10. 1838. 

(Figuras 40-43} 
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Células aproximadamente oblongas em vista frontal, 

achatadas, circulares sem corte Óptico transversal, 

55,0-95,0~m compr., 8,7-14,4~m larg. (RC/1 = 6,3-6,5), pólo 

anterior arredondado, canal e reservatório bem visíveis; pó 

lo posterior atenuado, terminando em espinho acuminado, 

12,0~m compr., r1gido, hialino; periplasto amarelado a cas

tanho-claro, estriação nítida, geralmente quase paralelo ao 

eixo longitudinal, ou espiralado,· ornauentado com 12-14 fi

leiras de verrugas esféricas; célula semi-rígida, metabolia 

discreta ou intensa, às vezes assume posição torcida, com 

encurtamentos e~urvaturas; cloroplastídios numerosos, len

ticuliformes, algo alongados, pequenos, 3~m compr.; pirenÓi 

des ausentes; grãos de paramido 2, bastoniformes, os maio

res localizados normalmente um adiante e outro atrás do nú

cleo, existindo outros menores, espalhados pelo citoplasma;· 

estigma brilhante, vermelh~ vivo, largo; flagelo curto, ge

ralmente 1/10-1/4 compr. da célula; núcleo esférico, cen

tral ou ligeiramente posterior; movirn~~to vagaroso; repro

dução, cistos e estádios palmelóides não observados. 

MATERIAL EXAlUNADO: Amostras n9s 25, 35, 36, 131 1 

132, 133, 169, 190, 195 e 202. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da variedade típi 

ca. 

COMENTÂRIOS: EHRENBERG (1838}_ descreveu original

mente a espécie atribuindo às células dimensões de 112 a 
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225~m, ao periplasto cor acastanhada e aspecto muito granu

lar e ao flagelo comprimento relativo tão longo quanto o do 

corpo (GOJDICS, 1953). 

Depois que KLEBS (1883) separou a var. fusca e dis 

tinguiu-a do tipo, sobreveio uma grande divergência na taxo 

nomia da espécie. 

O trabalho de PRINGSHEIM (19561 constitui um dos 

mais completos sobre a espécie, pelo posicionamento do au

tor, que esclarece alguns problemas taxonômicos relativo a 

E. spirogyra Ehrenberg. De acordo com PRINGSHEIM (1956), 

as dificuldades taxonômicas encontradas derivam da fragili-

dade de certos critérios tomados neste processo como, por 

exemplo: coloração e tipo de ornamentação do periplasto, di 

mensões do flag~To e dimensões celulares, os quais, talvez, 

mudem com as variações ambientais. 

PRINGSHEIM (1956) e CARDOSO (19_82L acreditam~. por 

exemplo, que o grau de.torção da célula influi na sua dimen 

sao. 

' Para identificação deste material, baseou-se prin-

cipalmente em GOJDICS ll9.53)_ e PRINGSHEIM (1956}_. O mate-·. 

rial caracterizou-se pela coloração mais clara (amarelo-ca~ 

tanho-claro)., por apresentar periplasto ornamentado com ver 

rugas esféricas e pelas dimensões celulares e do flagelo, 

relativamente menores que as da. var. fusca Klebs Lemmer-

mann. Contudo, há divergências entre os autores quanto ao 

tamanho do flagelo desta espécie. Alguns autores encontra-

ram flagelo mui to curto (LEF~VRE, 19.34. e JOHNSON, 1944 ). 1 

outros descrevem-no como sendo de comprimento igual ao da 

célula, ou maior (PRITCHARD, 1852) e DANGEARD, 19.01). 
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MENEZES (1984 }. observou que em uma mesma amostra 

as verrugas, nos vários indivíduos, variavam tanto em núme-

ro corno em grau de desenvolvimento, o que a fez supor que 

se tratasse de diferentes estádios de desenvolvimento do or 

ganisrno. 

Assim, além da variaçã·o inter-específica· ternos tarn 

bém, obviamente a intra-específica. Como todos os autores 

anteriormente citados, ressalta-se também a necessidade ur-

gente de um estudo de revisão utilizando-se culturas que 

permitam melhor julgamento dos caracteres morfológicos que 

delimitam ambas as variedades discutidas. 

PRINGSHEIM (1956t afirma que esta espécie é rara

mente encontrada em ambiente poluído. CARDOSO (1982). acres 

centa, _por sua v~z, que não. sabe o grau de poluição a que 
' ' 

aquele autor se refere, pois em suas coletas, realizadas no 

Distrito Federal, encontrou, com certa frequência, repres·e!!_ 

tantes desta espécie em águas poluídas. Os dados obtidos 

neste trabalho estão de acordo com os de CARDOSO (19.82)., 

pois os exemplares da variedade estudada ocorreram somente 

nos lagos do Parque Zoológico, onde o meio é bastante rico 

em matéria o~gânica. 
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EugZena spiPogyPa Ehrenberg var. fusca (Klebsl Lemmermann 

Unters. bot. Inst. Tfibingen 1: 77. 1883. 

(Figuras 44-45) 

Difere da variedade típica da espécie pelas maio

res dimensões da célula, 160,0-265,0~m compr., 14,2-35,0~m 

larg. (RC/1 = 7,5-11;2}, às vezes um pouco torcida para a 

direita; pólo anterior truncado obliquamente, pólo poste-

rior com processo caudal longo, aproximadamente 20, O~m 

compr.; periplasto castanho-escuro com verrugas poligonais, 

variáveis quanto ã forma, tamanho, posição e intensidade da 

cor; flagelo metade do comprimento da célula. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 2, 65, 123, 170, 

179 e 203. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÂFICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da variedade. 

COMENT~RIOS: KLEBS (1883} propôs a EugZena spirogu 

Pa Ehrenberg var. fusca (Klebs} Lemmermann e dis.tinguiu-a 

do tipo pelo tamanho da célula (que é maior na var .• fusca), 
...... 

pela coloração mais interisa do periplasto e pelo comprimen-

to relativamente mais longo do flagelo. Desde então, tais 

variedades têm sido muito confundidas em suas circunscri-,, 

çoes. 

Ao realizar um estudo de revisão, LEMMERMANN 

(1910, 1913} elevou a var. fusca à categoria de espécie, 

com base no tamanho do flagelo, que neste tãxon é maior. 

LEFl!:VRE (.1934). teceu comentários sobre as duas es-

pécies, distinguindo-as pelas dimensões da célula e do fla

gelo e pelo tipo de ornamentação do periplasto. 
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Estudando o material de ambas as espécies em cultu 

ra, CHU (1946) considerou-as idênticas. GOJDICS (1953), 

contudo, acredita que se CHU (19.461 tivesse realizado obser 

vações detalhadas das duas amostras e se tivesse continuado 

o estudo, talvez tivesse chegado à conclusã'ó de que estava 

trabalhando com dois tipos diferentes. 

De acordo com PRINGSHEIM (19.56)_, as dificuldades 

taxonômicas encontradas nesta espécie derivam da fragilida

de de certos critérios, tais como coloração e tipo de orna

mentação do periplasto, dimensões do flagelo e dimensões ce 

lulares. C?anto à caracterização do periplasto da var. 

fusoa (Klebs) Lemmermann, o referido autor é da mesma _opi-

nião que KLEBS (18831 e LEFtVRE (_1934 )_. 

A mesm~..-dificuldade encontrada por CARDOSO (1982) 

na visualização das estruturas de· algun·s espécimes, devido 

ao colorido intenso da célula, foi também sentida neste t·ra 

balho. 

Quanto as verrugas do periplasto, observou-se, co-

mo CARDOSO (19.82)., que elas sao maiores nos pÓlos e que, 

principalmente nas proximidades do processo caudal, -sao 

triangulares, mais alongadas, podendo ser retas na sua ex-

tremidade livre e mais estreitas do lado do processo ·cau-

dal. Foram observados flagelos de vários comprimentos e, 

segundo CARDOSO (1982), quando estes são muito curtos -. na o 

se sabe se são caduciformes ou se um novo está em crescimen 

to. 

MENEZES (1984} comenta que a principal caracterís-

tica distintiva entre as duas variedades é o tipo de orna-

mentação, que na var. fusoa (Klebs). Lemmermann apresenta-se 
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com verrugas mais desenvolvidas, quadradas ou mais retangu-

lares, próximas à região anterior da célula, triangulares 

ou trapezoidais na região mediana, enquanto que no terço mé 

dio posterior da célula tornam-se mais angulares, alongan-

do-se no pólo posterior. Comenta também, que, apesar das 

maiores dimensões de E. spirogyra Ehrenberg var. fusaa 

Klebs, não existe um intervalo de diferença muito signific~ 

tivo quanto à RC/1 entre as duas variedades. Esta autora 

considera ·ainda que as maiores dimensões dos cloroplastí-

-dios, dos graos de paramido e do estigma da var. fusaa 

Klebs não são primordiais na sua delimitação, pois nada im

pede que as maiores dimensões dessas estruturas estejam re

lacionadas às maiores dimensões celulares. 

CARDOSO (1982). comenta que as características de 

real importância~ na separaçãO das aludidas variedades, são 

a ornamentaçã·o do periplasto e as dimensões celulares. 

O material estudado foi identificado com E. spiro-

gyra Ehrenberg var. fusaa (lelebs ). Lemmermann seguindo suge~ 

tões de PRINGSHEIM (19_56), CARDOSO (19.82}_ e MENEZES (1984), 

com base nas dimensões maiores das células e na coloração e· 

ornamentação do periplasto. 

Devido a toda esta problemática, há necessidade de 

uma revisão taxonômica profunda nesta espécie incluindo, 

principalmente, estudos em cultura. 



Euglena aplendena Dangeard 

Botaniste 8(97): 165, pl. 3, fig. 1-6, fig. ~ 1901. 

(Figuras 46-4 7) 
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Células fusiformes em vista frontal, circulares em 

córte Óptico transversal, 58,0-75,0llm compr., 15,0-27,0llm 

larg. (RC/1 = 2,7-3,8); pólo anterior arredondado, pólo po~ 

terior adelgaçado bruscamente em processo caudal acuminado; 

periplasto com estriação evidente,. helicoidal; metabolia in 

tensa, encurtamentos acentuados; cloroplastídios numerosos, 

fusiformes, 6,0-7,0llm compr., dispostos em hélice; duplopi

renóides 3-6, sob o cloroplastídio; grãos de paramido meno

res, discóides, ovados, achatados e os maiores, bastonifor

mes; corpos mucíferos ·fusiformes; estigma carmim brilhante; 

flagelo, 3/4 maior que o compr. celular, muito ativo; li

vre-natantes, movimento rotatório constante; núcleo central 

ou ligeiramente posterior; reprodução, cistos e 

palmelóides não observados. 

estádios 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 146, 149, 153 e 

209. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁF~CA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da espécie. 

COMENTÁRIOS: Os dados encontrados neste 

estão de acordo com os de MENEZES (1984}, quando 

trabalho 

comenta 

que E. aplendena Dangeard é uma espécie de difícil identi·fi 

cação, pois pertence a um grupo de tãxons mui to próximos ·e!! 

tre si e que apresentam complexo' sistema cloroplastídio-pi

renóide, representado por E. aanguinea Ehrenberg, E. oblon

ga Schmitz, E. magnifiaa Pringsheim e E. laainiata Prings

heim. 
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DANGEARD (1901) e PRINGSHEIM (1956) não observaram 

pirenóide nesta espécie, ao contrário de SCHMITZ (1884), 

GOJDICS (1953), MENEZES (19_84 )_ e da nossa observação. So-

mente com os estudos de microscopia eletrônica realizados 

por MIGNOT (19.67}, confirmou-se a presença de duplopirenõi-· 

des em E. spZendens Dangeard. 

GOJDICS (1953) diferenciou E. obZonga Schmitz de 

E. spZendens Dangeard pela forma do.s corpos mucíferos, os 

quais são arredondados na primeira e fusiformes na segunda. 

CARDOSO (19821 encontrou e identificou representan 

tes de três dessas .espécies problemáticas: E. magnifica 

Pringsheim, E. Zaciniata Pringsheim e E. sanguinea Ehren

berg; distinguiu-as pela presença de hematocromo, número e 

dimensão dos pirenÕides. 

MENEZES (1~841 fez uma anãlise.critica cuidadosa 

de EugZena spZendens Dangeard e concluiu que as caracterís

ticas citadas como diferenciais das ci~co espécies, tais co 

mo hematocromo, número de pirenóides e forma dos corpos mu

cíferos, possivelmente variem sob condições ambientais. 

Dentre_ .as cinco espécies encontrou-se apenas E. 

obZonga Schmitz e de E. spZendens Dangeard, razão pela qual 

não se pode realizar um estudo sistemático comparativo que 

auxiliasse na solução da vroblemática taxonômica desse gru-

po; entretanto considerando os trabalhos de CHU (1946}, 

SKUJA (1948), GOJDICS (1953), MIGNOT (1967} e MENEZES 

{1984), o material estudado foi identificado com E. spZen

dens Dangeard. Assim, reforça-se com este trabalho a opi

nião de MENEZES (1984) sobre a necessidade de uma revisão 

crítica urgente dos critérios utilizados na delimitação das 

espécies e, conseqüentemente, do sub-gênero. 



EugZena tripteris (Dujardin) Klebs 

Unters •. bot. Inst. 1: 306. 1883. 

(Figuras 48-49) 

Basiônimo: Phaaus tripteris Dujardin, Hist. Nat. Zooph. 

infus. 338. pl. 5, fig. 7. 1841. 
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Células fusiformes, torcidas em vista frontal, 

triangulares em corte Óptico transversal, 63,0-73,0llm 

compr., 12,0-16,0llm larg. (RC/1 = 4,5-5,4)_; pólo anterior 

arredondado, truncado, pólo posterior atenuado gradativame~ 

te em forma cônica, hialina; periplasto com estrias que 

acompanham a torção; indivíduos pouco metabólicos, metabo

lia somente nas curvaturas e torções, grau de torção variá

vel;· cloroplastí~ios discóides, parietais, 4,0-4,5llm 

compr., verde-amarelo claro; pirenôides ausentes; grãos de 

paramido 2, bastoniformes, alongados, 13,0-17,0llrn compr., 

2,0-4,0llm larg., adiante e atrás do núcleo; corpos mucífe~ 

ros arredondados,·corados com vermelho-I;leutro; estigma late 

ral, vermelho vivo; flagelo 1/2-1/3 compr. da célula; li

vre-natante, movimento de rotação rápido; núcleo central; 

reprodução, cistos e estádios palmelóides não observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostra n9 163. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÂFICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

são José dos Campos (CARDOSO, 197~: 137, 138L. 

·COMENTÁRIOS: O que facilita. a identificação de Eu

gZena tY'ipteris (Dujardin) Klebs' é o tipo de torção, bastan 

te característico para este grupo, conforme GOJDICS (1953) 

e PRINGSHEIM (1956}. 
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CARDOSO (19.79} comenta que EugZena tripteris (Du

jardin) Klebs pode ser comparada morfologicamente a E. tor

ta Stokes, e que a Única diferença é o prolongamento poste

rior da célula que na Última espécie se apresenta algo in

clinado, formando um ângulo com o eixo longitudinal mediano 

da célUla, enquanto que na primeira é reto. 

Quanto a E. torta Stokes, PRINGSHEIM (1956} e 

GOJDICS (1953} apresentaram dúvidas quanto à sua distinção. 

Supõem que adiante de um estudo que reconheça as dimensões 

pr6ximas entr~ esta espécie e E. tripteris (Dujardinl 

Klebs, elas devam ser consideradas sinônimas. 

E. tripteris CDujardin} Klebs foi observada com 

quatro torçõ·es, ao invés da usual três por LEFlNRE (1931) • 



EugZena veZata Klebs 

Unters. bot. Inst. 1: 301, pl. 3, fig. 3. 1883. 

(Figura 27) 

Células fusiformes, alongadas em vista 
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frontal, 
c 

circulares em corte óptico transversal, 60,4-72,0llm compr., 

15,0-16, 4J.Im larg. (RC/1 = 2,1-4, 81; extremidades hialinas, 

pólo anterior arredondado, atenuado porém mais alargado, pó 

lo posterior adelgaçado gradativamente em ponta, 6,0-lO,OJ.!m 

compr.; periplasto com estriação helicoidal; metabolia mod~ 

rada, com encurtamentos, alongamentos e alargamentos; cloro 

plastídios numerosos, 2 O a 5O, lobados, estelóides, .. 

9,0-11,3J.Im compr., 5,0-7,0J.Im larg., verde-grama claro; pir~ 

nóides duplos em cada clorqplastídio, 4,0llm compr., pouco 

visíveis, geralmente mascarados pelos grãos de paramido; 

graos de paramido elípticos, dispersos pelo citoplasma; es-

tigma discóide, granuloso, vermelho vivo; flagelo 1/2 

compr. da célula; núcleo·mais ou menos central; livres-na

tantes, movimento vagaroso; re~rodução, cistos e estádios 

palmelóides não observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 179., 186 e 19.0. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da espécie. 

COMENTÁRIOS: Esta espécie apresenta numerosos elo 

roplastídios lobados, estelóides, cada um com número incer-

to de duplopirenóides, o que facilita sua identificação. Pa 

ra tanto, utilizamos GOJDICS (19.53 1_, PRINGSHEIM (1956 )_ e 

CARDOSO (1982}. 

Existe na literatura universal certa controvérsia 

entre os autores quanto à identificação sistemática desta 
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espécie. PRINGSHEIM (1956} parece não estar muito seguro 

de sua identificação, por achar E. veZata Klebs muito seme

lhante a Eo anabaena Mainx. Todavia, da mesma forma que 

CARDOSO (1982}, também não se observou tal semelhança. CAR 

DOSO (19_82) afirma que esta espécie pode ser comparada a E. 

caudata Hübner, pois ambas possuem número elevado de cloro

plastídios, que são um pouco, menos numerosos em E. veZata 

Klebs. Além disso, CARDOSO (1982} acrescenta que E. veZata 

Klebs difere de E. caudata Hübner porque esta apresenta me

tabolia acentuada. Mesmo assim, afirma que, embora a dife

rença entre am~as seja pequena, quando se trabalha com amos 

tras populacionais, onde ambas as _espécies ocorrem juntas, 

notam-se perfeitamente essas diferenças. No presente caso, 

a não ocorrência de E. cauda ta' Hübner durante o inventário 

realizado, impediu a corroboração das afirmações de CARDOSO 

ll982) • 

DANGEARD (19.01) afirma que E. veZata Klebs secreta 

grande quantidade de mucilagem através do periplasto, fato 

confirmado por CARDOSO (1982), neste trabalho observou-se 

um indivíduo nadando. em meio a grande quantidade de mucila

gem e outros arrastando· partículas do meio aderidas à pró

pria célula. 
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3.1.2. LepocincZis Perty, 1849 

Mitt. naturf. Ges. Bern. 1849: 28, ad not. 

1849. 

O nome LepocincZis Perty, 1849. foi conservado por 

SILVA (1960} contra CrumenuZa Dujardin, 1841. 

O gênero compreende indivíduos unicelulares, li-

vre-natantes e de morfologia celular variável, -mas em geral 

esférica, evada, fusiforme·a elíptica em vista frontal e 

circular em corte óptico transversal (a simetria é radial). 

O periplasto é rígido ou semi-rígido, liso, espesso, colori 

do ou não e apresenta estrias helicoidais nítidas, acompa

nhadas ou não de sulcos, grânulos, cristas e espinhos. A 

abertura do poro ~lagelar em geral é apical e só raramente 

subapical. Os cloroplastídios são discóides, poligonais ou 

irregulares, geralmente numerosos e desprovidos de pirenói-

des; a reserva é constituída geralmente por um ou dois 

grãos de paramido grandes, em forma de anel, ·localizados ·1~ 

teralmente no meio da célula; além destes, existem outros 

pequenos e dispersos no citoplasma; o núcleo é basal e 

axial; a parte posterior da célula prolonga-se, geralmente, 

numa cauda (BOURRELLY, 1970). 

Segundo CONRAD (1935), há ausência de metabolia em 

LepocincZis. A única exceção é L.· fusiformis (Carter) Lem-

mermann, que apresenta metabolia acentuada, principalmente 

nas extremidades. 

LEEDALE (19671 afirma que estágios palmelóides sao 

desconhecidos neste gênero, mas CONRAD (1935) descreveu-os 

em L. texta (Dujardinl Lemmermann emend. Conrad var. texta. 

O gênero congrega de 40 a 45 espécies habitantes 
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de água doce, marinha ou salobra (BOURRELLY, 1970), sendo 

mais comuns nas águas ricas em matéria orgânica do mundo in 

teiro mas, principalmente, da faixa tropical do globo. Exi~ 

tem.estudos mais gerais, de flórula, que incluem Lepoain

aZis, dentre estes destacam-se às de: LEMMERMANN (1910, 

1913) I CUNHA (1913b) I DEFLANDRE (1924b, 1928) I DREZEPOLSKI 

(1925) , HUBER-PESTALOZZI (1955) , CARDOSO (19_82) e MENEZES 

(1984). 

Até o presente momento, os trabalhos de CONRAD 

(1934, 1935) constituem as únicas revisões do gênero. Se-

gundo este autor, as principais características sistemáti

cas na identificação de LepocinaZis são as seguintes:· o se~ 

tido de torção das estrias, o tipo de ornamentação do peri-

plasto e o corte ?ptico transversal circular. Discrimina 
-

ainda que a coloração do periplasto depende da composição 

do meio. 

Existe muita controvérsia quanto ã circunscrição 

dos gêneros LepoainaZis e Phaaus, devido ã grande sernelhan-

ça morfológica de alguns de seus representantes. POCHMANN 

(1942) considera a Seção PZéurapsis do gênero Phaaus como 

sendo constituida de formas intermediárias entre Phaaus e 

Lepo~inaZis e julga que talvez fosse necessário erigir a 

Seção PZeurapsis ao nível de gênero. Há ainda necessida-

de de maiores estudos para confirmar as considerações de 

POCHMANN (19 4 2 ) • 

Chave para identificação das espécies e variedades 

estudadas de LepoainaZis. 

1. Periplasto com estrias longitudinais. 

2. Células fusiformes em vista fron-

tal •••••••••••••••••• ~ •••.•• L. s~einii var. steinii 



2. Células obpiriformes em vista frontal. 

3. PÓlo anterior proeminente na proxi

midade da abertura do poro flage-

78 

lar ••••••••••••••••••••• L. ovata var. australiaa 

3. Pólo anterior n~o proeminente na 

proximidade da abertura do poro fla 

gelar •• : ••••••••••••••••••••• L. ovata var. ovata 

1. Periplasto com estrias dextrógiras ou le

vógiras. 

4. Periplasto com estrias dextrógiras. 

S. Células ovadas em vista frontal 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. salina var. salina 

5. Células obpiriformes em vista fron-

tal ................................ L. piPifo.rmis 

4. Periplast9.com estrias levógiras. 

6. Células oblongas a cil!ndricas, ou 

quase, em vista frontal •••••••••••• L. ailindriaa 

6. Células citroniformes, elípticas, 

globosas a subesféricas e ovadas. 

7. Células citroniformes, fusifor-

mes ••••••••••••• L .• fusiformis var. fusiformis 

7. Cél~las elípticas. 

8. Células com 20,0-43,0 x 

13,0-28,0~m com processo cau

dal nítido. (5, 0-7, O~m compr. ) • 

9. Presença de espessamento 

aneliforme na base do pro-

cesso caudal .~ ••• L. ovum var. butsahlii 

9. Ausência de espessamento 

aneliforme na base do pro

cesso caudal. 
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10. Células com pólo ante-

rior proeminente, alon 

gado . . . . . . . . . . . . L. ovum var. conica 

10. Células com pólo ante-

rior não proeminente, 

alongado ........... L. ovum var. ovum · 

8. Células ·com 10,0-15, O x 

lO,Opm com ·processo caudal re 

duzido a um mamilo (l,0-2,0~m 

compr.) ••••••••• L. ovum var. dimidio-minor 

7. Células globosas a subesféricas •• 

.......................... L. ovum var. gZobuZa 

7. Células evadas. 

11. Células com processo caudal •• 

·~···············L. texta var. richardiana ,· 

11. Células sem processo caudal •• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. texta var. texta 



LepoainaZis ayZindriaa (Korsikovl Corda 

Arch. Protistenk. 82(2): 212, fig. 11. 1~34. 

(Figuras 50-52) 
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Basiônimo: LepoainaZis ovum var. ayZindriaa Korsikov, Russk. 

Arkh. Protist. 7(3-4): 157. 1928. 

Células oblongas em vista frontal, circulares em 

corte óptico transversal, 22,0-24,~m compr. (incluindo pro 

cesso caudal), 13,0-15,0~m larg., geralmente 1 1/2-2 vezes 

mais longa que larga; pólo anterior arredondado, abertura 

do poro flagelar crateriforme na base, pólo posterior com 

processo caudal curto, presença de espessamento do periplas 

to na base do processo caudal; periplasto com estriação he

licoidal, levóg~~a, amarelo a castanho-claro; cloroplastí

dios numerosos, discóides, p·arietais; grãos de par amido ge-

ralmente 2, grandes, sobrepostos; flagelo de comprimento 2 

vezes o da célu~a; núcleo volumoso, pouco excêntrico; cis

tos e estádios palmelóides não observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostra n9 91. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÂFICA _NO ESTADO DE S!O PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da espécie. 

COMENTÁRIOS: CONRAD (1934, 1935) separou esta espé 

cie de LepoaincZis ovum (Ehrenberg) Lemmermann, da qual 
/ 

constituiu primeiramente uma variedade, com.base na morfolo 

gia e nas dimensões celulares: oblonga em vista frontal,· ge 

ralmente 1 1/2-2 vezes mais longa que larga, pólo anterior 

com a abertura do poro flagelar crateriforme na base, pólo 

posterior com processo caudal curto e presença de um espes- · 

sarnento do periplasto pa base do processo caudal. Assim, 
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de acordo com CONRAD U934), o material examinado foi iden

tificado com LepoainaZis ayZind~iaa (Korsikov} Conrad. 



LepocincZis fusifoPmis(Ii.J. Carter} Lemrnermann emend. 

Conrad var. fusifoPmis 

Arch. Protistenk. 82(2): 225, fig. 30. 1934. 

(Figuras 79-84) 
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Basiônimo: EugZena fusifoPmis (H.J. Carter, Annls Mag. nat. 

Hist.: série 3, 3: 17, pl. 1, fig. 15, 17. 1859. 

Células· fusiforrne-alargadas ou citroniformes em 

vista frontal, circulares em corte óptico transversal, 

25,0-4 7, 5llm compr. (incluindo processo caudall, 18,9-30, Ollm 

larg.; pólo anterior proeminente, acuminado, mamilado ou 

obtuso, pólo posterior arredondado, acurninado ou indistin-

to; metabolia moderada na extremidade (mamilar ou acumina-

da); periplasto ~rnamentado com estrias levõgiras, incolor 

a amarelado; cloroplastídios numerosos, discóides ou along~ 

dos, parietais; grãos de pararnido geralmente 2, sobrepos-

tos, grandes, ca. 3/4 do comprimento celular; estigma ante-. 

rior, vermelho vivo; flagelo 1 l/2.vezes o compr~mento celu 

lar; núcleo esférico; natação vagarása,·movimento de rota

ção em torno do eixo longitudinal; cistos· e estádios palme

lóides não observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 2, 18, 36, 46, 

47, 48, 55, 62, 63, 65,,71, 81, 107, 112, 116, 131, 132, 

133, 134, 141, 144, 154, 161, 170, 172 e 179. 

· DISTRIBUIÇÃO GEOGRÂFICA NO ESTADO DE S~O PAULO 

São Paulo: (BICUDO & BICUDO, 1967: 233) • 

COMENTÂRIOS: O material examinado apresentou carac 

terísticas morfológicas plenamente concordantes com as cita 

das por CONRAD (1934, 1935), principalmente, quanto à for-
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ma, citroniforme, dimensões celulares, estrias levógiras, 

periplasto hialino a amarelado e corte óptico transversal 

circular da célula. 

Esta variedade apresenta metabolia acentuada nos 

pólos, que se tornam mamilares (arredondados} ou acuminados 

e que conferem à célula forma semelhante'à de uma.lente bi-

convexa (Figura 83). 

CONRAD (1934, 19.35} comentou a presença de pireriói 

de nu em seu material. Entretanto, nem CARDOSO .(.1982}, nem 

MENEZES· (1984), e nem nos espécimes examinados observou-se 

tal estrutura. 

Corpúsculos refringentes foram observados em mate-

rial de Brasília por CARDOSO (1982}_, que os interpretou, co 
. ~ . . . 

mo sendo, provavelmente, corpos muc~feros; entretanto, es-
·' / 

tas . estruturas rião foram enc<?ntradas por MENEZES (1984} em 

indivíduos do Rio de Janeiro, e nem no material constante 

deste trabalho; assim, com exceção dos pirenóides, o mate

rial estudado aprésenta características morfológicas idênti 
' 

cas às descritas por CQNRAD (1934, 1935) para L. fusiformis 

(H.J. Carter) Lemmermann emend.· Conrad. var. fusiformis. 



LepoainaZis ovata (Playfair) Conrad var. ovata 

Arch. Protistenk. 82(2): 245, fig. 63. 1934. 

(Figuras 54-55) 

Basiônimo: Phaaus pyrum ~hrenberg) Stein var. ovata 
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Playfair, Proc. Soe. N.S.W. 46(1): 125, pl. 5, 

fig. 5. 1921. 

Células elípticas a obpiriformes, alongadas, algo 

assimétricas em vista frontal, circulares em corte óptico 

transversal, 30,0-35,0~m compr. (incluindo processo cau-

dal}, ll,0-18,0~m larg.; .p6lo anterior arredondado; p6lo 

posterior atenuado, .terminando. em processo caudal cônico, 

fino, hialino; periplasto rígido, estriaÇão helicoidal, le-

vógi~a, acompanh~da de sulcos profundos; cloroplastídios 

numerosos, disc5ides; grãos de paramido 2, anelares, late-

rais ou dorsoventrais, podendo ainda apresentar outros pe-

quenos, espalhados no·citoplasma; estigma alongado; flagelo 

de comprimento igual ao da célula ou menor; núcleo, cistos 

e estádios palmel6ides não observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 95, 96, 98, 104, 

105, 107, 112, 122, 123, 127, 131, 139 e 161~ 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÃFICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

são Paulo: primeirà citação da ocorrência da variedade. 

COMENTÁRIOS: LepoaincZis ovata (Playfair), Conrad 

var. ovata distingue-se, principalmente, pela estriação he

licoidal, pelo· corte óptico tran'svérsal circular e pela pr~ 

. sença ·de dois grãos de paramido ·anelares, laterais ou dorso 

ventrais, características estas típicas de LepoaincZis. Ap~ 
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sar disso~ L. ovata ~layfair) Conrad foi descrita. origi-

nalmente por PLAYFAIR (19211 como Phaau~ pyrum (Ehrenberg) 

Stein var. ovata Playfair. 

CONRAD (1934} fez tal separação justificando que o 

material apresenta secção óptica transversal circular, o 

que não é característico de Phaaus. 

MENEZES (1984 ). afirma que, apesar da justificativa 

de CONRAD Ü9.34} para sua nova espécie, não se pode deixar 

de lado a semelhança morfolÓgica de P. pyrum (Ehrenberg) 

Stein e de representantes de o~tras espécie.s de Phaaus da 

Secção PZeurapsis com LepoainaZis e que, m~itas vezes, tais 

espécies são confundidas e até mesmo de separação morfolÕgi 

ca impossível. Também POCHMANN (1942) considera·a Secção 

Pleurapsis de Phaaus muito semelhante a LepoainaZis, achan-

-
do que são formas intermediarias e que, talvez, fosse ne-

cessário propor um gênero próprio para tais formas. 

MENEZES (1~84) acrescenta que, quanto ã Phaaus py

rum (Ehreriberg) Stein, ·apesar deste ser circular ou aproxi-

madamente circular em corte Óptico transversal, parece di·f~ 

rir de L. ovata (Playfairl Conrad pelos dois grãos ·de para-

mido sob a forma .de calotas, o que, de acordo com a biblio

grafia especializada não é característico do gãnero Lepoai~ 

cZis. 

'· 

;1' •. 
!, 

'! 
~ 
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LepoainaZis ovata (Playfair) Conrad var. austPaZiaa Conrad 

Arch. Protistenk. 82 (2): 247, fig. 65. 1934 •· 

{Figura 53) 

Basiônimo: Phaaus pyPum (Ehrenberg) Stein var. austPaZiaa 

Playfair, Proc. Linn. Soe. N.S. Wales 46{1}: 

125, pl. 5, fig. 16. 1921.· 

Células elÍpticas a'obpiriformes em vista frontal, 
' circ::ulares em corte óptico transversal, 30,0-32,0]..lm compr., 

.. 
(iricluindo processo caudal}, 14,0-18,0]..lm larg.~ p5lo ante-

rior arredondado com proeminência nas proximidades da aber-

tura do poro flagelar, pólo posterior atenuando gradativa-

mente em processo caudal cônico; periplasto rígido, estria

ção helicoidal, _levógira; cloroplastídios numerosos, disc5i 

des; grãos de paramido 2, anelares; flagelo de comprimento 

igual ao da célula ou menor; núcleo, cistos e estádios pal

melÕides não observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostra n9 98. 

DISTRIBUIÇÃo GEOGRÂFICA NO ES.TADO DE SÃO PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da variedade. 

COMENT.iúuos·: Lepoaina Zis o v ata CPlayfair) Conrad 

· var. austPaZiaa (Playfair) Conrad difere de L. ovata (Rlay-

fair) Conrad típica pelas dimensões menores, pelo pólo ante 

rior proeminente nas proximidades da abertura flagelar e 

pela ausência de sulcos profundos que acompanham as es-

trias. 

A variedade em questão foi encontrada somente · em 

uma amostra examinada e ao lado de representantes de Lepo-

cincZis ovata (Playfair) Conrad var. ovata. 
í.j•.~.· I, 

' 
-~ 

J 
~· 
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LepoainaZis ovata (.playfair}. Conrad var. austral-i-

aa foi descrita originalmente por PLAYFAIR (1~21} como Pha

aus pyrum (Ehrenberg) Stein var. austraZiaa. CONRAD (1934) 

transferiu-a para LepoainaZis efetuando a combinação L. ova 

ta (Playfair) Conrad var. austraZiaa (Playfair) Conrad e 

justificando que os exemplares estudados apresentavam corte 

Óptico transversal circular, o que não é característico de 

Phaaus. 

MENEZES (1984} afirma que, apesar da justificativa 

de CONRAD (193 41 para a sua nova variedade, não se pode dei 

xar de lado a semelhança de P. pyrum . (Ehrenberg) Stein e 

de outras espécies de Phaaus da Secção PZeuropsis com Lepo-

ainaZis; e que, muitas vezes, tais espécies são confundidas 

e até mesmo de separação morfológica impossível. 

POCHMA.NN (1942} considera a Secção PZeuropsis de 

Phaaus morfologicamente semelhante a LepoainaZis, 

do-as como intermediárias e que, talvez, fosse 

separá-las num gênero à parte. 

MENEZES (19841. acrescenta que, quanto a 

definin-

... . necessarJ.o 

P. pyrum 

(Ehrenberg). Stein, apesar deste ser circular ou aproximada-

mente circular em corte.óptico transversal (POCHMANN, 

1942), parece-lhe que difere de L. ovata (Playfair) Conrad 

pela posse de dois grãos de paramido sob a forma de calo

tas, o que, de acordo com a bibliografia especializada, não 

é característico de LepoainaZis. 

Isto posto, há necessidade de uma revisão sistemá-

tica criteriosa da Seção PZeuropsis de Phaaus, a fim de se 

definirem os limites reais, se houver, entre este grupo e 

LepoainaZis ou, como pretendeu POCHMANN (1942), promover es 

ta secção a um gênero próprio ou, ainda, transferi-la para 

o gênero LepoainaZis. 
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LepocincZis ovum (Ehrenberg) Lemmermann var. ovum 

Kryptogamenfl. Brandenburg 3: 504-505, 583, fig. 13. 1910. 

(Figuras 70-78) 

Basiônimo: EugZena acus Ehrenberg, Monatsber. Berl. Akad. 

Wiss. 1840: 200. 1840. 

Células elípticas, delgadas ou infladas em vista 

frontal, circulares em corte Óptico transversal, 

20,0-43, Ollm compr. (incluindo processo caudal)., 1310-28, Ollm 

larg.; pólo anterior arredondado, abertura do poro flagelar 

apical e mais ou menos crateriforme, pólo posterior com pro· 

cesso caudal cônico, variável, longo, curto ou extremamente 

reduzido, 6,0-7,0llm compr.; periplasto hialino ou colorido, 

firme, ornament~do com estrias levógiras; cloroplastídios 

numerosos, discóides, par~etais; grãos de paramido anela

res, geralmente 2, laterais, opostos, no meio da célula; nú 

cleo globoso, excêntrico, localizado posteriormente; flage

lo de comprimento 2 vezes mais longo que o da célula; cis

tos e estádios palmelóides não observados.· 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 27, 28, 35, 104, 

105, 109, "122, 123, 124, 126, 131, 132, 139, 144, 149, 168, 

169, 170, 171 e 179. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

São José dos Campos lVICTORETTI, 19.73: 21; CARDOSO, 1979.: 

142).. 

COMENTÂRIOS: Segundo CONRAD (1934, 19351, L. ovum 

(Ehrenbergl Lemmermann é uma espécie cosmopolita encontrada 

nos mais diversos ambientes (água doce, salgada e salobra). 

LepocincZis ovum (Ehrenberg)_ Lemmermann var. ovum 
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apresenta células elípticas, com abertura do poro flagelar 

apical, processo caudal cônico, longo, curto ou extremamen

te reduzido e periplasto estriado (levógiro ou dextrógiro). 

Tudo isso torna esta espécie um dos representantes mais ca

racterísticos do gênero, segundo CONRAD (1934, 1935). 

Esta espécie apresenta urna circunscrição taxonôrni

ca de abrangência ampla e, em virtude disto, CONRAD (1935) 

comenta que muitas dás variações morfológicas encontradas 

nas populações desta espécie deveriam constituir não varie

dades, mas simplesmente formas taxonôrnicas. 

LepoainaZis ovum (Ehrenbergl Lernrnerrnann apresenta

se, segundo PALMER (1969), tolerante·à poluição orgânica 

aquática, com um total de 19 pontos e sendo citado por 14 

autores. 



LepocincZis ovum (Ehrenberg) Lemmermann var. butschZii 

(Lemmermann) Conrad 

Mém. Mus. r. Hist. nat. Belg. 2(1}: 39, fig. 31. 1935. 

(Figuras 56-59) 
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Basiônimo: LepocincZis butschZii Lemmermann, Ber. dt. bot. 

ges. 19: 89. 1901. 

Di~ere da variedade tipica da espicie por apresen-

tar espessamento anelar do periplasto na base do processo 

caudal. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostra n9 112. 

DISTRIBUIÇÃO GEOG~ICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

Sio ~aulo: primeira citação da ocorrincia da variedade. 

COMENTÁRIOS: LepocincZis ovum _(Ehrenberg} Lemmer

mann var. butschZii C.Lemmermann)_ Conrad foi descrito origi-

nalmente por LE~RMANN (1901)_ como L. butschZii. CONRAD 

(19341 transferiu a espécie para L. ovum (Ehrenberg) Lemmer 

mann como uma variedade - var. butschZii - e justificou que 

o único caráter diagnóstico'· representado pela presença· do 

espessamento anelar do periplasto na base do processo cau-

dal desses vegetais, nio é suficiente para 

lhes o nível especifico, mas o varietal. 

caracterizar-

No material coletado no Rio de Janeiro por MENEZES 

(1984), L. ovum (Ehrenberg) .Lemmermann var. ovum ocorreu na 

mesma amostra que L. ovum (Ehrenberg) Lemmermann var. buts

ahZii. Esta autora observou individuas com ou sem espessa-

mente anelar do periplasto na base do processo caudal e 

que, quando presente, mostrou diferentes graus de desenvol

vimento. Constatou ainda que, geralmente, quanto mais de-
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senvolvido era o espessamento, mais intenso era o colorido 

do periplasto. As.células sem espessamento apresentavam-se 

invariavelmente hialinas. 

MENEZES {1984) conclui que, conforme CONRAD 

(.1935}, se nesses indivíduos a coloração depende da idade 

da célula e o espessamento também, é provável que L. ovum 

(Ehrenberg) Lemmermann var. butsahZii (Lemmermann) Conrad 

represente apenas um estágio de desenvolvimento de L. ovum 

(Ehrenberg) Lemmermann var. ovum. Apesar destas observa

ções, MENEZES (1984) prefere considerar as duas variedades 

independentemente, até que se·esclareça a real posição sis-

temática dos dois táxons, através do cultivo e da análise 

de maior número de amostras populacionais da natureza. 

Assim,· também o material examinado foi identifica 

do com L. ovum (Éhren.berg} Lemmermann var. butsahZii {Lem

mermann) Conrad de acordo com CONRAD (;1..934, 1935}. Ressal

ta-se ·a necessidade de maiores estudos a seu respeito. 
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LepocincZis ovum (Ehrenberg) Lemrnermann var. conica Allorge 

& Lefévre 

Bull. Soe. bot. Fr. 77: 130, fig. 73-74. 1930. 

(Figuras 60-62) 

Difere da variedade típica da espécie por apresen

tar uma proeminência alongada, truncada, no pólo anterior 

ao redor da abertura do poro flagelar. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 5, 26, 28, 29, 
1.5 

31, 46, 48, 54, 57, 59, 63, 65, 70, 71, 74, 78, 80, 81, 

112, 116, 179, 188, 189, 198, 204 e 206. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÂFICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da variedade. 

COMENT~IOS: LepocincZis ovum (Ehrenberg) Lemmer

mann var. cônica Allorge & Lefévre caracteriza-se por apre 

sentar: a) morfologia celular variável, com indivídu()s alon 

gados e inflados, sendo que na última forma os indivíduos 

apresentam contorno celular ligeiramente hexagonal em vista 

frontal; b) pólo posterior, com processo caudal reduzido a 

grosso mamilo. 

LepocincZis ovum (Ehrenberg) Lemmermann var. coni-

aa Allorge & Lefévre difere da variedade típica da espécie 

por apresentar uma proeminência alongada e truncada ao re-

dor da abertura do poro ·flagelar. 



93 

Lepoainalis ovum (Ehrenberg) Lemmermann var. dimidio-minor 

Deflandre 

Bull. Soe. bot. Fr. 24(4}: 1121, fig. 25-28. 1924b. 

(Figuras 63-64} 

Difere da variedade típica da espécie pelas dimen

soes celulares menores, 15,0-lO,O~m compr., 8,0-12,0~m 

larg. e pelo pólo posterior com processo caudal reduzido a 

mamilo. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostra n9 193. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGR!FICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

São Paulo: São José dos Campos (BRANCO, 19.64: 89; CARDOSO, 

1979: 142). 

COMENT~RIOS: Lepoainalis ovum (Ehrenberg) Lemmer

mann var. dimidio-minor Deflandre difere de L. ovum (Ehren

berg) Lemmermann var. ovum por apresentar: a). relação entre 

as dimensões celulares diferentes, sendo que a primeira va

riedade apresentou RC/1 = 1,58-1,8 e a segunda' RC/1 = 1,5; 

b) processo caudal do pólo posterior da var. dimidio-minor 

Deflandre reduzido a mamilo. 

A identificação do material estudado foi feita de 

acordo com DEFLANDRE (1924b). 

Estádios de repouso com parede espessada de L. 

ovum (Ehrenbergl Lemmermann foram citados em CONRAD (1935). 



LepoainaZis ovum (Ehrenberg) Lemmermann var. gZobuZa 

(Perty) Lemmermann 

Kryptogamenfl. Brandenburg 3(4): 505. 1910. 

· (Figuras 65-69} 
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Basiônimo: LepoainaZis gZobuZus Perty, Keinst· Lebensf. 165, 

pl. 10, fig. 7. 1852. pro parte. 

Difere da variedade típica da espécie pela forma 

da célula globosa a subesférica e pelas dimensões menores, 

l6,0-24,0~m compr., 12,0-20,0~m larg. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 200 e 201. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÂFICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da variedade. 
/ 

COMENTÁRIOS: L. ovum (Ehrenberg} Lemmermann var. 

gZobuZa caracteriza-se por apresentar forma da célula glob~ 

sa a subesférica, dimensões celulares menores que as da va

riedade típica da espécie e comprimento do flagelo, geral

mente duas vezes maior que o comprimento da célula. Segun

do CONRAD (1934), esta variedade é muito semelhante a. L. 

ovum (Ehrenberg) Lemmermann var. ovata Swirenko, apesar des 

ta última apresentar dimensões maiores e comprimento do fla 

gelo bem menor. 

Embora CONRAD (1934) tenha considerado o comprime~ 

to do flagelo como um caráter sistemático significativo na 

var. gZobuZa (Perty) Lemmermann, com dimensões variando de 

três a quatro vezes o.comprimento da célula, CARDOSO (1982) 

encontrou a maioria de seus indivíduos sem f~agelo, tendo 

observado alguns casos em que o comprimento deste alcançava 

um pouco mais que duas vezes o tamanho da·. célula. Esta au-
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tora acrescenta que os indivíduos, freqtlentemente, encontr.ê_ 

vam-se parados e sem o flagelo, que provavelmente deve ser 

caduco. CONRAD (1935) também comenta o fato do flagelo ser 

geralmente caduco. 

Assim, nos casos em que se observa L. ovum (Ehren-

berg) Lemmermann var. gZobuZa (Perty) Lemmermann sem flage-

lo, este tãxon poderá ser confundido com L •. ovum (Ehren-

berg) Lemmermann var. ovata Swirenko. Com o estudo de uma 

amostra populacional neste trabalho foi resolvido o impas-

se. 

A descrição e as ilustrações do material estudado 

são plenamente concordantes com CONRAD. (1934, 1935), ado-

tou-se como CARDOSO (1982) e MENEZES (.1984} a forma e as 

dimensões da célula como caráter sistemático básico para 
•' 

/ 

identificação.· 



Lepoainalis piriformis Cunha 

Meros Inst. Oswaldo Cruz 5(2): 109, fig. 1, 10. 1913. 

(Figuras 85-86) 
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Células obpiriforrnes em vista frontal, circulares 

em corte Óptico transversal, 30,0-36,3].1m compr., (incluindo 

processo caudal), 16,0-21,91Jm larg.;_pÓlo anterior arredon

dado, pólo posterior alongado, atenuado em processo caudal 

. acuminado_, 8,0-lO,O]lm compr., longo, fino, hialino; peri

plasto firme, nítido, ornamentado com estrias dextrógiras, 

em hélice; cloroplastídios numerosos, discóides, parietais; 

grãos de paramido, geralmente 2, grandes, localizados no 

centro da célula; flagelo de comprimento aproximadamente 

igual ao da célula; núcleo excêntrico; . cistos e estádios 

·palrnelÕides nio/6bservados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 58, 65, 66 e 198. 

DISTRIBUiçKO GEOGRÂFICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

são Paulo: primeira citação da· ocorrê.nc_ia da espécie. 

COMENTÂRIOS: A descrição do material examinado cor 

responde perfeitamente ã original, encontrada em 

U913bl, cujas rn·edidas; de 35,0']lm de comprimento por 16,0llm 

de largura, pouco diferem do que foi encontrado. 

Lepoainalis piriformis Cunha caracteriza-se por 

·apresentar: a) célula obpiriforrne em vista frontal e circu

lar em corte Óptico transversal; b) pólo posterior alonga

do, atenuado em processo caudal acuminado, o qual mede 

8,0-lO,O]lm·de comprimento, fino, hialino; c) periplasto or

namentado com estrias dextrógiras, em hélice. 

CONRAD (1935). comenta a semelhança entre L. piri:..· 

formis Cunha e L. -turbiniformis Deflandre. Ressalta que a 
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principal diferença entre ambas está na porção anterior da 

célula, que é muito mais alargada na segunda espécie, que 

também apresenta o prolongamento terminal menor e mais acu

minado. Assim, o material examinado fo1 identificado de 

acordo com sua descrição original em CUNHA {1913b). 



Lepooinolis salina Fritsch 

New. Phytol. 13: 351, fig. 3 A~c. 1914. 

(Figuras 87-93} 
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Células evadas em vista frontal, circulares.em cor 

te Óptico transversal, 30,0-4à,O~m .compr. {incluindo proce~ 

so caudal}, 26,0-37,0).lm larg.; pólos arredondados, pólo an

terior atenuado, assimétrico, com uma depressão oblíqua que 

vai até quase o centro da célula, face ventral com abertura 

do poro flagelar subapical,·pólo posterior amplamente arre-

dondado; periplasto rígido, espess6, estriação dextrógira, 

hialino a.amarelo-claro; cloroplastídios numerosos, discói

des, parietais; grãos de paramido numerosos, alongados ou 

arredondados; estigma grande; flageio com comprimento quase 

2 vezes maior q~e·o da célula,. emergindo lateralmente; nú

cleo ligeiramente posterior; cistos e estádios palmelóides 

não observados.·. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 123 1 · 126, 131, 

132, 168 e 169_. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA NO ESTADO DE S~O PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da espécie. 

COMENTÁRIOS: Lepooinolis salina Fritsch é das espé 

cies melhor conhecidas do gênero, segundo CONRAD (1935}. C~ 

racteriza-se por apresentar pólo anterior assimétrico~ com 

abertura do poro flagelar subapical, estrias dextrógiras e 

graos de paramido arredondados ou alongados, jamais sob a 

forma de anéis. 

As variedades típicas de Lepooinolis salina 

Fritsch e Lepooinolis texta (Dujardin) Lemmermann emend. 

Conrad apresentam morfologia da célula muito semelhante en-
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tre si e podem, à primeira vista, ser tomadas uma pela ou

tra. Entretanto, existem diferenças evidentes quanto: a) 

ao sentido da estriaçio (dextr6gira em L. salina Fritsch e 

lev6gira em L. texta (Dujardin) Lemmermann); b) o corte 6p

tico transversal, que em L. salina Fritsch é perfeitamente 

circular e em L •. texta (Dujardin) Lemmermann emend. Conrad 

pode-se apresentar arredondado a ligeiramente elíptico; c) 

à depressão no pólo anterior, que em L. salina Fritsch é 

muito mais pronunciada. 
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Lepocinclia steinii Lernmermann emend. Conrad var. steinii 

Arch. Protistenk. 82(2): 207, fig. Sa-c. 1934. 

(Figuras 94-96} 

Células fusiformes a elípticas em vista frontal, 

circulares em corte Óptico transversal, 23,0-25,0llm compr., 

(incluindo processo caudal), 7,0-9,5llm larg.; pólo anterior 

com proeminência alongada, truncada, arredondada ou chanfra 

da ao redor da abertura do poro flagelar, pólo posterior 

com processo caudal cônico, ~s vezes extremamente reduzido, 

hialino; abertura do poro flagelar apical; periplasto com 

estrias longitudinais, paralelas, nítidas, alternadas com 

estrias mais delicadas, hialino a fortemente colorido; clo

roplastídios numerosos, arredondados, pàrietais; grãos de 

paramido anelares ou ovados, geralmente pequenos; estigma 

granuloso, arredondado; flagelo de comprimento 1 a 2 vezes 

mais longo que o da célula; núcleo, cistos e estádios palro~ 

lóides não observados •. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostra n9 179. 

DISTRIBUIÇÃO GE?GRÂFICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da variedade típi 

ca. 

COMENTÁRIOS: Segundo CONRAD (_1934, 19351., Lepocin

clis steinii Lemmermann emend. Conrad var. steinii caracte-

riza-se por apresentar: a} grande variabilidade de formas 

desde a fusiforme até a elíptica, entre cujos extremos to

dos os intermediários podem ser encontrados; b) pólo ante

rior proeminente, alongado, truncado, arredondado ou chan

frado; c) pólo posterior com processo caudal cônico ou ex

tremamente reduzido, embotado; d) periplasto com estrias 
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longitudinais, paralelas: el flagelo cerca de duas vezes 

mais longo que a célula. 

Portanto, o material coletado para este trabalho 

apresenta características morfológicas plenamente concordan 

tes com as de CONRAD (1934, 1935). Quanto ao flagelo, tal

vez ele apresente comprimento variável. MENEZES (1984) 

observou indivíduos com o flagelo variando de 1/3-2 vezes 

o comprimento da célula e, segundo essa autora, da mesma 

maneira que no gênero EugZena, LepoainaZis pode apresentar 

flagelo caduco e este, quando presente, mostrar variabilida 

de quanto ao seu desenvolvimento. 
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LepocincZis texta (Dujardin) Lernmermann ernend. Conrad var. 

texta 

Arch. Protistenk. 82(2): 228, fig. 33. 1934. 

(Figuras 105-107) 

Basiônimo: CrumenuZa texta Dujardin, Infus. 339_, pl. 5, 

fig. 8. 1841. 

Células evadas em vista frontal, arredondadas ou 

ligeiramente elípticas em corte.óptico transversal, 

40,0-46~0llm compr., 26,5-34,8llm larg.; pólos arredondados, 

o anterior atenuado, assimétrico, face ventral com abertura 

do poro flagelar subapical, em depressão ou chanfrado, pólo 

posterior amplamente arredondado; periplasto hialino· ou pou 

co colorido, am~felado, estrias levógiras, nítidas; cloro

plastídios numerosos, discóides, parietais; grãos de parami 

do numerosos, arredondados a elípticos; estigma volumoso; 

flagelo de comprimento 1-3 vezes o da célula, emergindo la

teralmente; núcleo· central ou ligeiramente posterior; movi

mento vagaroso em torno de seu eixo, com numerosas paradas 

e mudanças de direção; cistos e estádios palmelóides nao 

observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostraas n9s 1, 63, 65, 70, 

71, 83, 88, 89, 90, 92, 97, 122, 124, 131, 13~, 159, 179, 

181, 187, 189, 1~7, 203, 205 e 207. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÂFICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

São José dos Campos (VICTORETTI, 1973: 21}. 

COMENTÁRIOS: LepocincZis texta (Dujardin) 

mann emend. Conrad var. texta caracteriza-se por 

tar: a) .células evadas em vista frontal e um pouco 

Lemmer-

apresen

achata-
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das em corte óptico transversal. CONRAD (1935) observou cé 

lulas arredondadas a ligeiramente elípticas, o que foi con

firmado no material examinado; b) pólos arredondados, sendo 

o anterior atenuado e assimétrico, apresentando poro flage

lar subapical, no fundo de uma depressão e pólo posterior 

amplamente arredondado; c) periplasto com estrias levógi

ras; d) grãos de paramido arredondados a elÍpticos, nunca 

em forma de anéis. 

A morfologia de suas célÚlas é muito semelhante ã 

de exemplares de L. aaZina Fritsch, a ponto de confundir 

muitos autores. Estas espécies são, todavia, distintas pe

lo-seguinte: a} pelo sentido da estriação.que é levógira em 

L. texta (Dujardin) Lemmermann e dextrógira em L. aaZina 

Fritsch; b) pelo corte óptico transversal, que em L. aaZina 

Fritsch é perfeitamente circular e em L. texta (Dujardin) 

Lemmermann é arredondado a ligeiramente elíptico; c) pela 

depressão no pólo anterior que em L. aaZina Fritsch é muito 

mais pronunciada. 

Ao realizar estudos em cultura, CONRAD (1935) 

observou que o sentido da torção das estrias em L. texta 

(Dujardin) Lemmermann permanece invariável, variando somen

te o número e a nitidez das estrias. Esse mesmo autor en

controu cistos e estádios palmelóides em que as estrias 

eram ausentes, mas reapareciam quando a célula voltava ã vi 

da ativa. 

O material examinado apresentou características 

morfológicas idênticas às descri~as por CONRAD (1934, 1935) 

para L. texta {Dujardin) Lemmermann var. texta. Foi obser 

vada uma amostra populacional relativamente grande, em que 

relacionou-se a presença a~undante·deste tãxon em locais on 
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de o teor de matéria orgânica era mais elevado. 

LepocincZis texta (Dujardin} Lemmermann emend. Con 

rad apresenta-se, segundo PALMER (1969), tolerante à polui

çao orgânica aquática, com um total de 17 pontos e sendo ci 

tado por 12 autores. 
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Lepocinclis texta (Dujardin) Lemrnermann emend. Conrad var. 

PichaPdiana Conrad 

Mem. Mus. r. Hist. nat. Belg. 2(1): 39, fig. 30. 1935. 

(Figuras 99-104) 

Basiônimo: Lepocinclis ovum (Ehrenberg) Lemmermann var. Pi

chaPdiana Conrad, Arch. Protistenk. 82(2}:. 218, 

fig. 17. 1934. 

Difere da varied~de típica da espécie por apresen

tar forma da célula mais alongada, pólo anterior menos fen

dido (reentrã·ncia menor) e presença de processq caudal rei~_ 

tivamente grande, 2,0-8,0llm compr., largo, nítido, mais ou 

menos cilíndrico, hialino, no pólo posterior. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 122, 124, 125, 

131, 132, 133, 141, 168, 169, 170, 179, 186, 187 e 195. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da·variedade. 

COMENT!RIOS: Este·material foi descrito primeira-

mente por CONRAD (19.34} como Lepocinclis ovum (Ehrenberg) 

Lemmermann var.· PichaPdiana. O .mesmo autor, em 1935, tran~ 

feriu a variedade para outra espécie, efetuando a combina

ção Lepocinclis texta (Dujardin) Lemmermann emend. Conrad 

var. PichaPdiana Conrad e justificou que esta era sua posi

ção sistemática mais natural devido: a) ã forma da célula 

(contorno ovado); b) ao pÓlo anterior assimétrico, atenua-

do, com reentrância no pólo anterior; ·c) aos grãos de para

mido arredondad~s ou elípticos, nunca anelares. Todas es

tas características juntas evidencirun a relação íntima des

te tãxon com Lepocinclis texta (Dujardin) Lemmermann emend. 
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Conrad. 

A presença de processo caudal nestes indivíduos, 

demonstrou CONRAD (1935), não constitui um obstáculo .. . 
ser~o 

a esta combinação. Sendo urna espécie paralela a Lepocin-

cZis aaZina Fritsch, este autor também observou uma tendên-

cia ã constituição de formas· com processo caudal na última 

espécie •. 

Depois de analisar uma grande amostra populacio-

nal, a qual serviu para· reforçar os conceitos de CONRAD 

.(1935) o material examinado foi identificado com L. texta 

(Dujardin) Lemmérrnann emend. Conrad var. richardiana Con-

rad. 
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3.1.3. Phaaus Dujardin, 1841. 

Hist. nat. Zoophytes. 334. 1841. 

O nome Phaaus foi originalmente proposto por 

Nitzsch em 1827, para abrigar uma espécie que O.F. Mtlller 

havia descrito com o nome de Ceraaria pZeuronetes. Tal pro 

posição ficou, todavia, no esquecimento. Em 1830, Ehren

berg prop~s· Eug Zena Zongiaauda, que Dujardin, em 1841, .iden 

tificou com Phaaus. ·Esta proposição foi, por seu lado, am

plamente utilizada na literatura, ao contrário da primeira. 

Por isso, o nome Phaaus Dujardin, 1841 foi conservado con

tra Phaaus Nitzsch, 1827, o qual foi rejeitado por SILVA 

(.1960) • 

Este gênero apresenta indivíduos unicelulares, so

litários, livre~rtatantes, de forma arredondada ou que pode 

variar de elíptica, oblonga a fusiforme em vista frontal e 

em corte Óptico transversal é geralmente achatada, foliá

cea, lenticular~ elíptica, sigmóide ou irregular; No ápice 

da célula~ há a citofaringe, por onde emerge um flagelo, 

sendo o outro rudimentar e normalmente interno no reserva

tório. A abertura do poro flagelar é, geralmente, subapi-

cal e só raras vezes apical. O periplasto é, na maioria 

das vezes, espessado e dotado de estrias longitudinais que 

chegam até as proximidades do processo caudal, mas que, ra

ramente, são torcidas em hélice~ as estrias podem ser lisas 

ou ornamentadas com verrugas ou espinhos curtos. O peri

plasto geralmente é rígido, às vezes. semi-rígido. Os elo-

roplastídios são numerosos, disd5ides, alongados, 

tais, formando uma mancha semi-contínua, às vezes 

pari e

podem 

apresentar-se em escudo ou fitáceos~ dois grandes grãos de 

paramido discóides, globosos, esféricos, anelares ou cilín-
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dricos, além de inúmeros outros, pequenos, ocorrem disper

sos no citoplasma; os pirenóides são ausentes; o núcleo é, 

geralmente central ou ligeiramente posterior. A parte pos

terior da célula pode apresentar um processo caudal, que v~ 

ria de simples mamilo curto, até um processo relativamente 

longo (POCHMANN, 1942; BOURRELLY, 1970). 

Além de Lepoaina~is~ Phaaus é o único gênero mais 

amplo das Euglen~ceae pigmentadas que é ametabólico 

(POCHMANN I 19.4 2 } • 

Quanto ã bibliografia utilizada para a circunscri~ 

ção de Phaaus, utilizou-se o trabalho BOURRELLY (1970}, pa

ra a identificação de espécies, os de DANGEARD (1901), cu

NHA (1913a, 1914), DEFLANDRE (1924b), CARDOSO (1982) e MENE-

ZES (1984), além dos trabalhos de revisão de POCHMANN 

(1942) e de CO~RAD (1943). Dentre estes, destaca-se o de 

POCHMANN ll942l por ser o mais completo. 

Os critérios adotados para Phaaus, segundo POCH-· 

MANN (1942), são os seguintes: forma e dimensões celulares 

em vista frontal e corte óptico transversal, número e forma 

dos grãos de paramido, tipo e torção celular e sentido de 

torção das·estrias do periplasto. Neste mesmo trabalho, o 

autor comenta a heterogeneidade deste gênero, consideran

do-o de difícil circunscrição, pois, ora têm-se individues 

semelhantes quanto ã forma a Eug~ena (Phaaus baai~~ifer Cu

nha- Seção Proterophaaus)í porém achatados em corte óptico 

transversal, e ora indivíduos semelhantes a Lepoain_a~is, em 

corte óptico transversal mais oq menos arredondados (P. py

r~m (Ehrenberg) Stein var. ovata Playfair - Seção P~europ

sis) . 

No que se refere ã diferenciação e ã circunscri~ 
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ção das espécies, POCHMANN (1942} comenta que, corno em to

das as áreas da sistemática, nunca se traçaram limites ní

tidos, nem ao nível de espécie nem aos de infra-específico 

e que estes limites sao atualmente, até certo ponto, difu-

sos. Comenta ainda que certas espécies se sobrepÕem e se 

fundem entre si irnperceptive'!rnente. 

são conhecidas cerca de 150 espécies deste gênero 

vivendo nas águas continentais do mundo inteiro e, segundo 

POCHMANN (1942),· de preferência em ambientes ricos em rnaté-

ria orgânica em decomposição, principalmente, na faixa tro

pical do globo. 

Chave para identificação das espécies de Phaaua 

1. Estrias· levógiras ••••••••••••••••••• ~ •••••••• P. agiZia 

1. Estrias longitudinais. 

2. Células 1/2 - 1 vez mais longas que lar-

gas em vista frontal •••••••••••••••• P. pZeuroneatea 

2. Células aproximadamente 2 ou mais vezes 

mais longa que larga. 

3. Grão de pararnido bastoniforrne ou ova-

do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • P. .2? a c i b o r s k i i 

3. Grão de pararnido discóide ou anelar. 

4. Células fortemente torcidas em 

vista frontal. 

5. Torção em hélice, 1-1/2 vezes •••• P. tortua 

5. Torção em forma de sela, 1 vez. • P. ephippion 

.. . -4. Celulas nao torcidas em vista 

frontal ou, quando torcidas, ape-

nas muito levemente. 

6. Células arredondadas em vista 
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frontal, não torcidas ••••••••• P. triqueter 

6. Células aproximadamente cordi

forme em vista frontal, leve

mente torcidas (torção infe-

rior a 1 volta) •••••••••••••• P. Zongiaauda 

2. Células aproximadamente tão largas quag 

to longas. 

7. Corte Óptico transversal triangular. 

.••.•.•..•..................•...•.... 
7. Corte Óptico transversal sigmóide ou 

P. aauminatus 

em halteres ···············•········ P. ourviaauda 



Phaaus dauminatus Stockes var. ameriaanus (Pochmann) Xavier 

stat. nov. (=Phaaus aauminatus Stockes subsp. ameriaana 

Pochmann, Arch. Protistenk. 95(2): 141, fig. ·32a-c. 1942). 

(Figuras 108-111) 

Células arredondadas, geralmente evadas, às vezes 

grosseiramente triangulares, aproximadamente tão largas 

quanto longas em vista frontal, triangulares em corte ópti

co transversal {com quilha dorsal); 25,0~32,0~m compr. (in

cluindo processo caudal), 18,0-27,~~m larg., 

RC/1 = 1,1-1,3; pólo anterior atenuado a amplamente arredon 

dado, com reentrância mais ou menos acentuada, sulco no véE_ 

tice inclinado e curto, pólo posterior alargado, atenuado 

abruptamente em processo caudal cônico, reto ou ligeiramen-

te curvo, hialino; periplasto hialino, rígido, com estrias 

longitudinais; cloroplastídios numerosos, pequenos, lenticu 

liformes; grãos de paramido 2, maiores, anelares, tamanhos 

diferentes, dispostos irregularmente, opostos ou quase so-

brepostos, outros menores, arredondados.ou bastoniformes, 

espalhados no citoplasma; estigma alongado, pequeno, verme

lho-escuro; flagelo de comprimento igual ao da célula, cadu 

co, dificilmente observado; núcleo arredondado, central 

ligeiramente posterior; cistos e estádios palmelóides 

observados. 

ou 

-na o 

MATERIAL E~1INADO: Amostras n9s 101, 122, 129 e 

130. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÂFICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da espécie. 

COMENTÁRIOS: Não.se encontrou na literatura espe-

cializada a descrição original da variedade típica da espé-



cie. CARDOSO (1982)' também já havia deparado com a 

dificuldade. 
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mesma 

A sinopse do gênero Phaaua de POCHMANN (1942) tam-

bém não fornece a descrição da referida variedade; no entan 

to, o autor relacionou nove sub-espécies em que as caracte-

rísticas diferenciais utilizadas parecem, segundo CARDOSO 

(1982), não justificar, em muitos casos, a proposiçã~ do 

próprio táxon, tanto pelas dimensões como pelas ilustrações 

celulares apresentadas. 

CARDOSO (1982}. comenta que os grãos de paramido, 

apesar de constituirem, segundo POCHMANN (1942), um caráter 

taxonômico importante, em certos casos, dependendo do estu-

do fisiológico do organismo, variam muito, principalmente 

quanto ao número. Assim, deve ter utilização limitada na 
., ... :--·" 

taxonomia do genero. 

Decidiu-se por considerar esta subespécie com a 

ressalva de que sejam realizados maiores estudos sobre a va 

lidade dos táxons infraespecíficos acima mencionados. 

A mudança do nível de subespécie para o de varied~ 

de foi efetuada com o fim.Único de uniformização. Há muito 

tempo que a subespécie deixou de ser usada entre as algas, · 

excetuadas as Characeae. As poucas subespécies que ainda 

perduram estão sendo transferidas ·de nível hierárquico para 

o de variedade. 
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Phaaus agiZis Skuja 

Acta Hort. bot. Univ. latv. 1: 39, pl. 2, fig. 4a-g. 1926. 

(Figuras 112-117) 

Células elípticas, alongadas ou alargadas em vis-

ta frontal e lateral, elípticas em corte óptico transver-

sal, 12,0-17 1 0J..Im compr. , (incluindo processo caudal) , 

5,0-13,0J..Im larg.,RC/1 = 1,3-2,4, forma semelhante a de um 

grão de café, simetria bilateral; pólo anterior arredonda

do, ãs vezes truncado, abertura do poro flagelar subapical, 

face ventral da célula côncava, dorsal convexa, com sulco 

longitudinal ondulado, em tod~ extensão celular, pólo post!::_ 

rior atenuado, com processo caudal curto, extremamente redu 

zido, verrucóide; periplasto· rígido, liso, estrias finas, 

levógiras; clor_oplastídios 2, em escudo, laterais, opostos, 

P,arietais, quase do comprimento da célula; grãos de parami-

do 2, grandes, em escudo, laterais, opostos, outros meno-

res, granulares, dispersos no citoplasma; estigma alongado; 
f. 

flagelo de comprimento igual ao da célula ou maior:.movirneE_ 

to rápido, com paradas bruscas; núcleo, cistos e 

pa1me1Óid~s não observados.' 

estádios 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 131, 145, 146, 

150, 186, 193 e 202. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÂFICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

São José dos Campos (CARDOSO, 1979: 147}. 

COMENTÁRIOS:··phacus agiZis Skuja apresenta carac

terísticas morfológicas muito semelhantes ãs de Crypt~gZe-

na, entretanto, difere desta quanto ã posição do estigma, 

que em P. agiZis Skuja, apresenta-se fora do c1oroplastídio 

e em CryptogZena, dentro do mesmo. Nos espécimes menores é 
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mais difícil a diferenciação, fato salientado também por 

CARDOSO (1982); entretanto, urna observação mais acurada re

solve o problema. 

A variação da forma dos grãos de pararnido, citada 

pelos autores para P. agitis Skuja, é grande. POCHMANN 

(1942) descreveu-os em forma de corda, HUBER-PESTALOZZI 

(1955), de calota, CARDOSO (1982) de escudo e MENEZES 

(1984), de cilindro. No material estudado a forma é seme

lhante ã descrita por CARDOSO. (1982). 

Pode-se notar que as três· primeiras formas referi

das são bem próximas entre si, não parecendo haver problema 

sist·ernãtico e sim· de terminologia de preferência do pesqui

sador. Quanto ao Último, a questão é do tipo obviamente ta 

xonôrnico. 
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Phaaus aurviaauda Swirenko 

Arch. Hydrobiol. Planktonk. 10: 333, pl. 2, .fig. 13-16. 

19-15. 

(Figuras 122-148} 

Células ovadas, geralmente tão largas quanto lon-

. gas em vista frontal, corte Óptico.transversal em forma si~ 

mÕide ou de halteres, 27 1 0-32,0llrn cornpr., {incluindo proce~ 

so caudall 20,0-25,0llrn larg.,RC/1 = 1,1-1,32; pÓlo anterior 

atenuado a amplamente arredondado, com reentrância irregu

lar, sulco longitudinal do vértice até quase à extremidade 

_posterior, pólo posterior alargado, com um dos lados mais 

longo, terminando em processo·càudal curto, hialino, incli

nado geralmente para a esquerda; periplasto rígido, hiali

no, estrias longitudinais, curvas; cloroplastídios numero~ 

sos, geralmente discóides, parietais; grãos de paramido 2, 

anelares, às vezes algo angulares, grandes, tamanho desi

guais, localizados em geral lateralmente no meio da célula 

ou sobrepostos, outros menores, arredondados, espalhados p~ 

lo citopl~srna; estigma alongado, vermelho-vivo; flagelo de 

comprimento igual ao. da célula ou maior; núcleo esférico, 

mais ou menos central ou posterior; cistos e estádios palro~ 

lóides não observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Arnostr~s n9s 124, 125, 131, 

132, 133, 139, 140, 141, 168, 169, 170 e 193. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGR!FICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

São José dos Campos (CARDOSO, 1~79: 151). 

COMENTÁRIOS: Phaaus aurviaauda Swirenko caracteri

za-se: a) pela forma da célula, ovada em vista frontal e 

sigrnÕide ou de halteres em corte Óptico transversal; b) 
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pelos grãos de paramido que são dois maiores, anelares e vã 

rios menores, arredondados. 

A primeira vista, P. aurviaauda Swirenko e P. ple~ 

roneates (O.F. Müller) Dujardin são espécies que apresentam 

a forma de suas células muito semelhante1 entretanto, de 

acordo com CARDOSO (1982), as duas espécies são bem distin

tas, principalmente, quanto ãs dimensões celulares (P. ple~ 

·roneates (O~F. Müller) Dujardin pode alcançar até o dobro 

do tamanho de Phaaus aurviaauda Swirenko. 

Distinguem-se também estas espécies porque em P. 

pleuroneates (O.F. Müller) Dujardin a forma da célula é 

mais alongada, com processo caudal acuminado, fino e relati 

vamente mais longo, enquanto que em P. aurviaauda Swirenko 

a forma é mais alargada na parte posterior e o processo cau 

dal mais curto,<mais espesso e não pontiagudo. 

POCHMANN (1942) observou variabilidade morfológi

ca, com indivíduos mais alongados ao lado de outros mais 

alargados e evidenc;óu a necessidade de verificações futu

ras mais pormenorizadas, para permitir.melhor diferenciação 

taxonômica dessas populações. 

Quanto às dimensões celulares, o material identi·fi 

cado por CARDOSO (1982} com P. aurviaauda Swirenko apresen

tou medidas constantes, sem grandes flutuações, cuja 

RC/1 = 1,25-1,34, dado este muito semelhante ao de MENEZES 

Ü984} (RC/1 = 1,2-1,3) e aos deste estudo 

(RC/1 = 1,1-1,32). MENEZES (1984) considera que esta homo

geneidade possa ser decorrente do estádio de desenvolvimen

to do próprio grão de paramido, que não se apresentou muito 

grande nos três casos anteriores quando comparado com os ma 

teriais de outros autores (POCHMANN, 1942; CONRAD, 19431 
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etc.). 

Segundo POCHMANN (1942), P. curvicauda Swirenko 

apresenta grande variabilidade morfológica e esta .. . 
espec~e 

não é, embora bem caracterizada, tão homogênea corno pareceu 

quando se estudou os espécimes do Brasil. 

CONRAD (1943) observou que o desenvolvimento exces 

sivo dos grãos de pararnido em P. curvicauda Swirenko pode 

causar distensão do periplasto, e esta deformação dificul

tar a identificação da espécie, visto acarretar modifica

ções nas dimensões celulares. Ressalta, ainda, a necessida 

de de se examinar o material em vista frontal e em corte 

óptico tra·nsversal para atestar urna eventual distensão do 

periplasto. 

Analisa~do material de Bras!l~a, CARDOSO (1982) 

descreve no corte Óptico transversal desta 'espécie, suas 

partes laterais paralelas ao eixo longitudinal da célula, 

corno sendo delgadas e semelhantes a asas. 

MENEZES (1984} descreve.e ilustra o material que 

estudou com forma ovada em vista frontal e de halteres e 

sigrnóide em corte Óptico transversal, o que coincide com a 

descrição original em SWIRENKO (1915), bem como com 

MANN (1942) e com o material examinado. 

POCH-



Phacus ephippion Pochmann 

Arch. Protistenk. 95(2): 208, fig. 120 a-d. 1942. 

{Figuras 158-160) 
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Células de contorno irregular, obpiriformes, torci 

das e curvadas em forma de sela em vista frontal e em vista 

lateral, às vezes, mais larga em cima, outra·s vezes, embai

xo, 6 O ,0-7 5, Ollm compr. (incluindo processo caudal) , 

35;0-48 1 0llm larg., (RC/1 = 1,5-1,7); pólo anterior arredon

dado, pólo posterior terminando em processo caudal de com

primento até metade do da célula, reto ou inclinado; peri

plasto-rígido, nítido, com estrias longitudinais que acom

panham a torção; cloroplastídios numerosos, discóides a al

go alongados, coloração verde-grama; grão de paramido ·1, 

grande, centralv-discóide; estigma arredondado, movimento 

reto em torno de um eixo principal; núcleo grande, esféri

co; cistos e estádios palmelóides não observadqs. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostra n9 4. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÂFICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

São Paulo: local não determinado ()3RANCO, 19.64: 89)_. 

COMENTÁRIOS: Na descrição original de P. ephippion 

Pochmann, POCHMANN (1942) caracteriza-o pela forma da célu

la, obpiriforme, torcida e curvada como uma sela, em vista 

frontal (60-76 x 3l-4lllm; RC/1 = 1, 8-1, 9), pelas estrias 

longitudinais que acompanham a torção e por um grão de par~ 

mido discóide e central. 

Conforme POCHMANN (1942), P. ephippion Pochmann a~ 

semelha-se muito a P. tortus (Lemmermann) Skvortzov devido 

ao tipo de torção que ambos apresentam; entretanto, distin

gue-se pela- curvatura da célula em forma de sela, pelo pro-
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cesso caudal mais curto (que pode ser curvo) e pelas dimen-
.;. 

soes celulares consideravelmente menores. 

A identificação do material estudado apresentou-

se plenamente concórdante com POCHMANN (1942). Todavia, 

nem este autor nem neste trabalho conseguiu-se apresentar 

o corte Óptico transversal deste tãxon. 



Phaaus Zongiaauda (Ehrenberg) Dujardin var. attenuata 

(Pochmann) Huber-Pestalozzi 
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Phytoplankt. Sllsswasser. 16(4): 222, fig. 301 a-c. 1955. 

(Figuras 161-171} 

Basiônimo: Phaaus Zongiaauda (Ehrenberg) Dujardin subsp. 

attenuata Pochmann, Arch. Protistenk. 

202, .fig. 112a-c. 1942. 

95 (2) : 

Células obovadas, contorno mais ou menos regular, 

alargadas e arr~dondadas em vista frontal, levemente torci

das, com menos de 1 volta na base do processo caudal em vis 

ta lateral, corte óptico transversal não observado, 

84,0-130,0~m compr. (incluindo processo caudal), 

38,7~43,0~m larg.·í RC/1 = 2,1-3,0; pólo anterior arredonda

do, pólo posterior bastante atenuado, terminando em proces

so caudal cônico, longo, 40-50~m compr., delgado, hialino, 

reto ou levemente curvo, lado ventral côncavo, lado dorsal 

ligeiramente convexo; periplasto rígido, hialino, estriação 

longitudinal; cloroplastídios numerosos, discóides, parie

tais, pequenos; grãos de paramido 1-2, discóides, geralmen

te localizados no centro da célula, superpostos, outros me

nores, espalhados pelo citoplasma; estigma alongado, verme

lho-vivo; flagelo de comprimento menor que o da célula; nú

cleo arredondado, central; cistos e estádios palmelóides 

não ·observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 4, 5, 9, 10, 

26, 36, 90, 123, 126, 131, 133, 135, 141, 143, 144, 

185, 186, 189, 196, 198 e 204. 

DISTRIBUIÇÃO GEOG~ICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

25, 

154, 
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são Paulo: primeira citação da ocorrência da variedade. 

COMENT~RIOS: Phacus ~ongicauda (Ehrenberg) Dujar-. . 

din foi descrito originalmente como Eug~ena ~ongicauda por 

EHRENBERG (1830b). Este autor não apresentou ilustração da 

alga neste trabalho e sim no de 1831 (EHRENBERG, 1831). 

Mais tarde, DUJARDIN (1841) transferiu .a espécie para Pha-

cus. 

Nas espécies do grupo ~ongicauda, existe um grande 

. número de ~ermas intermediárias entre a cordiforme, a elíp

tica e a obovada. Por conta disso, POCHMANN (1942),descre-

ve e propõe seis subespécies de P. Zongicauda (Ehrenberg) 

Dujardin. Além dessa_s, mais tarde, este mesmo autor propõe 

as subespécies insecta, madagasica e major, sendo que as 

duas primeiras distinguem-se pelos bordos crenulados da cé

lula e a terceira' pelas suas maiores dimensões celulares. 

MENEZES (1984) realizou um estudo taxonômicó his-

tórico ~ comparativo da espécie concluindo que, embora sem 

ilustração, a obra que contém a referência original da espé 

cie é a de EHRENBERG (1830b}. · EHRENBERG (1831). é que con-

têm sua primeira ilustração disponível. Assim, conclui ME

NEZES (1984)_ ·que poderiam se.r designadas ·lectotipo da espé-

cie a diagnose original em EHRENBERG (1830b} e suas ilustra 

-çoes em EHRENBERG (1831) conjuntamente. 

Acompanhando o raciocínio de MENEZES (1984} chega-

se à conclusão de que, do ponto de vista nomenclatural, HU-

BER-PESTALOZZI (1955) equivocou-se ao adotar a var. cordata 

(subespécie cordata Pochmann) como típica da espécie. 

o material analisado de são Paulo caracteriza-se 

por apresentar células obovadas em vista frontal, levemente 

torcidas em hélice, com menos de uma volta na base do pro-
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cesso caudal, o que é mais facilmente observado em vista la 

teral (Figuras 170-171). Assim, identifica-se o material 

com P. Zongiaauda· (Ehrenberg) Dujardin var. attenuata 

(Pochmann) Huber-Pestalozzi por suas características morfo

lógicas serem plenamente concordantes com as descritas em 

POCHMANN (1942} e MENEZES (1984) • 

Esta é a Única variedade de P. Zongiaauda (Ehren

berg) Dujardin"que se pode apresentar torcida, o que a tor

na muito semelhante a P. ·tortus (Lemmermann) Skvortzov, en

tretanto, neste caso, a torção é de 1-1/2 vezes. 

Não se observou a forma da célula desta variedade 

em corte óptico transversal, nem na literatura consultada, 

nem nos exemplares estudados~ POCHMANN (1942) apenas comen 

ta que os indivíduos são achatados. 



Phaaus pZeuroneates (O.F. MHller) Dujardin 

Hist. nat. Zoophytes. 336, pl. 5, fig. S. 1841. 

(Figuras 149-154) 
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Basiônimo: Ceraaria pZeuroneates O.F •. MHller, Vermium hist. 

36. 1773. 

Células amplamente arredondadas a obovadas, assimé 

tricas, abauladas unilateralmente em vista frontal, corte 

Óptico transversal botuliforme, 35,0-76,0~m compr. (inclui~ 

do processo caudal)', 23,0-39,6~m larg., RC/1 = 1,5-1,9; 

pólo anterior arredondado, com reentrância subapical, aber

tura do poro flagelar subapical, sulco estendendo-se até à 

região mediana da célula, lado ventral côncavo, dorsal leve 

mente convexo, pólo posterior atenuado abruptamente em pro

cesso caudal cônico, ·curvo, hialino, rígido; periplasto rí

gido, hialino, estrias longitudinais; cloroplastídios nume

rosos, discóides, parietais, coloração verde-escura; graos 

de paramido 1-2,. grandes, discóides, tamanhos diferentes, 

sobrepostos, concêntricos, às vezes outros menores, alonga

dos; estigma arredondado ou alongado; flagelo de comprimen

to igual ao da célula ou maior; núcleo arredondado, central 

ou ligeiramente posterior; divisão longitudinal; 

e estádios palmelÕides não observados. 

cistos 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 6, 26, 27, 36, 

43, 61, 64, 70, 164, 192 e 209 • 

. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÂFICA NO ESTADO DE SKO PAULO 

São Paulo: local não determinado (BRANCO, 1964: 88). 

COMENTÂRIOS: Phaaus pZeuroneates to.F. MHller) 

Dujardin apresenta grande variabilidade, tanto na forma da 
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célula como na de suas estruturas de reserva. 

Segundo DANGEARD (1901), P. pZ.euronectes (O.F. 

Müller} Dujardin é a espécie mais comum do gênero, tendo 

sido encontrada por Dujardin em quase toda a Europa. CAR

DOSO (1982} considera, entretanto, que outras espécies, co-

mo por exemplo Po curvicauda Swirenko, vêm sendo tomadas 

por P. pZeuronectes {O.F. M.) Dujardin. A mesma autora co

menta que, nas suas várias amostras, coletadas no Distrito 

Federal, apenas· em uma porcentagem pequena {ao redor de 

10%) encontrou-se P. pZ.euronectes (O.F. MHller) Dujardin e 

sempre em número reduzido de indivíduos por amostra. Isto 

também ocorreu, em parte, nas amostras· examinadas neste tra 

balho. 

Apesar de Phacus pZ.euronectes (O.F. MHller) Dujar-

din ser de·hã m~ito conhecido e citado (POCHMANN, 1942), 

só muito raramente foi ilustrada· caracteristicamente, sendo 

seu melhor desenho. o de LEMMERMANN (1913). 

Conforme CARDOSO (1982), P. pZ.euronectes (O.F •. 

Müller) Dujardin é uma espécie freqtlenternente confundida 

com várias outras e a maior parte das descrições fornecidas 

corno sendo desta espécie seguramente pertencem a P. curvi

cauda Swirenko e outras morfologicamente muito próximas. 

Entre as espécies que morfologicamente mais se apr~ 

MENEZES xirnam de P. pZeuronectes (O.F. Mtlller) Dujardin, 

U984} cita P. pZataZea Drezepolski e P. unidentatus 

Prowse. Essa mesma autora distingue~as explicando que .P. 

pZataZ.ea Drezepolski apresenta somente um grão de paramido, 

enquanto que Po pZ.euronectes (O.F.M.) Dujardin apresenta 

dois e que P. unidentatus Prowse difere de P. pZ.euronectes 

(O.F. Mtlller) Dujardin por suas maiores dimensões e pela 
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presença de uma projeção anterior dentiforme marginal es

querda. 

Os espécimes de Phacua pleuraonectea {O.F.M.) Duja_;: 

din, encontrados no Rio de Janeiro por MENEZES (1984), con-

firmaram a variação no grau de desenvolvimento dos grãos de 

paramido, o que acarretou um aumento da espessura da célu-

la. Além disso, esta autora registrou a variação no número 

e na forma das estruturas de reserva, que variaram de um a 

dois, apresentando-se discôides, concêntricos ou não; algu

mas vezes, os grãos maiores eram acompanhados de outros me-
. - .. nores, alongados e, raras vezes, os indiv~duos apresent~ 

ram discos centrais. 

Como CARDOSO (1982) e MENEZES {1984), também se 

concorda com a necessidade de um estudo de revisão para es

ta es
1

pécie, a fim'.de delimitá-la melhor. 

A identificação do material estudado foi feita de 

acordo com a descrição em DUJARDIN (1841), como também o 

foi no caso de MENEZES (19841. 

Phacus pleuraonectes (O.F. Mfiller)_ Dujardin obteve, 

no trabalho de PALMER (19~9.) , 16 pontos sendo citado por 11 

autores. 



Phacua Pacibopakii Drezepolski 

Kosmos SO(lA).: 266, pl. 3, fig .• 113. 1925. 

(Figuras 118-121) 
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Células aproximadamente obcônicas e curvadas em 

vista frontal, em forma de V em corte ~ptico transversal, 

27,0-3S,O~m compr., (incluindo processo caudal), 8,0-12,0~m 

larg.,RC/1 = 2,9-3,3; pólo anterior com leve .reentrância 

subapical, alargado, face ventral em ângulo 'reto, face dor

sal em quilha aguda, pÓlo posterior atenuado progressiv~e~ 

te, terminando em processo caudal cônico, fino, hialino, 

curvado 10,0-lS,O~m compr.; periplasto níti~o, estrias lon

gitudinais; .clQroplastídios numerosos, discóides; grãos de 

paramido 2, tamanhos diferentes, 1 bastoniforme e outro ova 

do, ambos com Sl!lco; estigma alongado;' flagelo, núcleo, eis 

tos e estádios palmelóides não observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 161 e 201. 

·DISTRIBUIÇÂO GEOGRÂFICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da espécie. 

COMENTÁRIOS: Phacus ráciborski Drezepolski caracte · 

riza-se por apresentar feições morfológicas muito distin

tas, tais como: a)_ forma da célula aproximadamente cônica, 

invertida e curvada em vista· frontal, em forma de V em cor

te Óptico tran9versal, bl periplasto com estrias longitudi-

nais e cl dois grãos de paramido, sendo um evado e outro 

bastoniforme, ambos com um sulco ventral. 

De acordo com POCHMANN (1942)_~ a quantidade e as 

dimensões da substância de reserva exercem influência mar-

cante na morfologia da célula desta espécie. Parece que as 

variações na forma e nas dimensões celulares em P. racibors 
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ki Drezepolski são semelhantes às de P. cu:r>vicauda Swirenko 

relatadas por CONRAD (1943), causando distensão do peripla:!_ 

to e consequente deformação da célula em ambas as espécies, 

de tal maneira a dificultar a identificação dos tãxons. 

No material examinado neste estudo, não se encon

trou variação significativa no grau de desenvolvimento dos 

grãos de paramido. A identificação do material concorda 

plenamente com a descrição e com as ilustrações 

encontradas em DREZEPOLSKI (19.25). 

originais 
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Phaaus to'I'tus (Lemrnermann) Skvortzov 

Ber. dt. bot. · Ges. 46 (2).: 110, pl. 2, fig. 9-10. 1928. 

(Figuras 172-178) 

Células obpiriformes, alargadas a fusiformes, sim!:_ 

tria bilateral, torcidas helicoidalmente em vista frontal 

(l-1 1/2 voltas), corte Óptico transversal não observado, 

79., 0-110, Ollm compr. (incluindo processo caudal), 

30,0-44,5pm larg., RC/1 = 2,4-2,6; pólo anterior alarga

do, às vezes pouco afilado, pólo posterior atenuado em pro-

cesso caudal cônico, reto ou ligeiramente curvo, hialino, 

longo, 40-55~m compr.; periplasto rígido, hialino, estria

ção longitudinal acompanhando a torção da célula; ·cloropla~ 

tídios numerosos, discóides, parietais; grãos de paramido 

1-2, discóides, ___ grandes, concêntricos, superpostos, cen-

trais, comumente com orifícios centrais, outros menores po-

dendo ocorrer, dispostos em volta dos primeiros; estigma 

alongado, vermelho-vivo; flagelo de comprimento igua.l. ao 

ca célula ou menor; núcleo esférico, central ou ligeiramen

te posterior; cistos e estádios palmelÕides não observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 1, 2, 6, 7, 9, 

23, 24, 26, 27, 28, 52, 56, 57, 59, 60, 70, 71, 92, 105, 

106, 108, 109, 112, 114, 119, 122, 123, 124, 130, 131, 132, 

134, 141, 144, 153, 156, 158, 163, 165, 168, 169, 170, 172, 

179, 180, 186, 187, 189, 191, 195, 198, 201, 203, 204, 207 

e 209. 

DISTRIBUIÇÃO.GEOGRÂFICA NO 'ESTADO DE S~O PAULO 

São Paulo: local não determinado (BRANCO, 1964: 89). 

COMENTÂRIOS: Em exame de amostra populacional des-

ta espécie, observou-se que a maioria dos or.ganismos apre-
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sentou-se torcida em hélice de uma volta. Mas, em outras 

amostras, constatou-se que, dependendo da posição da célu

la, a torção poderá ser de urna ou de urna e meia voltas (Fi

guras 172, 173). g bastante difícil, contudo, obter-se es-

ta posição de exame. 

Phaaus· tortus (Lernmerrnann) Skvortzov é, segundo 

CARDOSO (1982)., urna espécie de fácil circunscrição e que 

não tem, portanto, sinonímia. Entretanto, isto parece -na o 

ocorrer. A circunscrição da espécie é bastante confusa, 

porque existem outros tãxons do grupo Zongiaauda, com rnorfo 

logia muito semelhante a ela, e que são diferenciados por 

.POCHMANN (19.42) apenas pelo seu grau de torçã·o. 

Assim, POCHMANN (1942) distingue certas espécies 

do gênero Phaaus pelo número de torções da célula. Desta 

maneira, P. tortus (Lemrnerrnann) Skvortzov apresenta torção 

de uma volta, P. sesquitortus Pochrnann de urna volta e meia 

e P. heZiaoides de duas. Outros autores, corno BOURRELLY & 

MANGUIN (19521 e HUBER-PESTALOZZI (1955) também adotam o 

critério de POCHMANN (19421, do grau de torção, mas apli-

cam-no a nível de variedade e não de espécie. 

Os dados obtidos neste trabalho, corroboram as 

afirmações de CARDOSO (1982} quando comenta que P. tortus 

(Lemmermann) Skvortzov e P. heZiaoides Pochmann são .. espe-

cies tão próximas que não caberia entre elas urna outra, co

mo P. sesquitortus Pochmann. No caso destas duas espécies 

extremas, urna apresentaria tor9ão de urna ou de urna e meia 

voltas e a outra de duas ou mais. Corno se pode constatar, 

trata-se de urna diferença sutil e pouco consistente. 

Há que se acrescentar, ainda, a semelhança entre 

Phaaus tortus (Lernmerrnann) Skvortzov que apresenta torção 
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de uma a uma e meia voltas e Phacus Zongicauda (Ehrenberg) 

Dujardin var. attenuata (Pochmann)_ Huber-Pestalozzi, que 

apresenta torção menor que de uma volta. 

Portanto, há necessidade premente de estudos siste 

máticos de revisão e de análise de amostras populacionais 

naturais e em cultura, destas espécies, para definição de 

suas circunscrições • 

. Adotando-se o mesmo critério de MENEZES {1984 ). , 

que encontrou P. Zongicauda (Ehrenberg)_ Dujardin var. atte

nuata (Pochmann) Huber-Pestalozzi e Phacus tortus (Lemmer

mann) Skvortzov manteremos também, as duas espécies separa

damente. Com base nos dados obtidos, as algas com torção 

de uma e de uma e meia voltas, foram identificados com Pha

cus tórtus {Lemmermann} Skvortzov. 



Phaaua tr>i·queter> {Ehrenbergl Dujardin 

Hist. nat. Zoophytes. 338. 1841. 

(Figuras 155-157)_ 
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Basiônimo: Eugtena tr>iquetr>a Ehrenberg, Infus. 112. pl. 7, 

fig. 14. 1838. 

Células arredondadas ou el!pticas alargadas, assi

métricas em vista frontal, aproximadamente triangulares em 

corte Óptico transversal, 63,0-68,01-lm compr. (incluindo pro 

cesso caudal}, 35,0-45,2llm larg., RC/1 = 1,6-1,8; pólo ant~ 

rior arredon~ado, com a~ertura do poro flagelar subapical, 

lado ventral côncavo, dorsal convexo, com quilha aguda, pó-

lo posterior· atenuado abruptamente em processo caudal côni

co, inclinado, h1alino; periplasto hialino, estriação longi 

tudinal; cloroplastídios numerosos, discóides, parietais; 

grãos de paramido 1-2, discóides ou anelares, concêntricos, 

centrais; estigma alongado, vermelho-vivo; flagelo de com

primento igual ao da célula ou maior, sempre móvel, geral-

mente enrolado;·núcleo, cistos ou estádios palmeióides -na o 

observados. ·· 

MATERIAL EXAMINADO: Amostra ri9 48. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÂFICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da espécie. 

COMENTÂRIOS: Phaaus tr>iqueter> (Ehrenberg) Dujar-

din caracteriza-5e por apresentar: a} forma da célula arre-

dondada, assimétrica em vista frontal e aproximadamente 

triangular em corte Óptico transversal, com quilha bem evi

denciada na face dorsal e a face ventral cônica; b) abertu-

ra do poro flagelar subapical; e c} estriação longitudinal. 
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Na sua proposição original em EHRENBERG (1838), 

não há ilustração dos -graos de paramido. Já POCHMANN 

(1942) descreve e ilustra a presença de dois ou mais -graos 

discõides ou anelares. No material de MENEZES (19.84) e no 

constante do presente estudo foram vistos dois grãos discõi 

des. 

Phaaus triqueter (Ehrenberg) Dujardin situa-se, S!:_ 

gundo MENEZES (1984), num grupo de espécies bastante seme-

lhantes quanto à morfologia da célula e à estrutura de re

serva. Tais espécies são as seguintes: P. aaudatus Hfibner, 

P. aarinatus Pochmann, P. hameli Allorge & Lefévre e P. man 

gini Lefévre~ Dentre estas, MENEZES (1984) comenta que P. 

aarinatus Pochmann é a que mais se aproxima morfologicamen 

te de P. triqueter · (Ehrenberg) Dujardin, sendo que, origi- · 

nalmente, P. · aart:natus Pochmann foi proposto como P. triqu~ 

ter (Ehrenbergl Dujardin e transferido por POCHMANN (1942) 

para P. aarinatus Pochmann. MENEZES (19841 discorda da jus 

tificativa de POCHMANN (1942) na proposição da nova espécie 

por não considerá-la suficiente.para a manutenção da 

pria espécie. 

pró-

Segundo MENEZES (1984), alguns autores consideram 

P. triqueter (Ehrenberg) Dujardin uma espécie que apresenta 

morfologia prÓxima à de P. pleuroneates (O.F. Mfiller) Dujar 

din. Além disso, outros adotam P. triqueter 

Dujardin como uma variedade de P. pleuroneates 

(Ehrenberg) 

(O.F. Mfil-

ler) Dujardin. Entretanto, MENEZES (1984) conclui que se 

pode diferenciá~las perfeitamente, p'elo corte óptico trans

versal, que se apresenta botuliforme em P. pleuroneates (O. 

F. Müller) Dujardin e triangular em P. triqueter 

berg) Dujardin. 

(Ehren-
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As caracter!sticas morfológicas do material exami

nado são concordantes com as da descrição em EHRENBERG 

{1938), tanto na morfologia como nas dimensões celulares. 

~01".:1ço da Oiblloteca e Documentaç1lo 
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 
~:li~ElSI!If,llE DE SAt» PAULO 
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3,1,4. StPombomonas Deflandre, 19.30. 

Arch. Protistenk. 69 (3).: 551. 1930. 

O gênero StPombomonas foi proposto por DEFLANDRE 

U930}_ a partir de espécies tratadas originalmente corno TPa 

aheZomonaa. 

O limite entre os gêneros TpaaheZomonas e StPombo

monas é pouco preciso, sendo as diferenças entre eles devi-

das unicamente ã estrutura da lórica (BOURRELLY, 1970). 

Aliás, tanto a sistemática de TPaaheZomonas corno a de StPom 

bomonas estão baseadas principalmente na estrutura da lóri-

ca. 

StPombomonas apresenta indivíduos unicelulares, ·1i 
. -

vre-natantes, alojadas no interior de urna lórica que sempre 

se atenua anteríÓrrnente num colarinho mais ou menos elevado 

e sem delimitação nítida do restante· da lórica. Esta pode 

ser lisa ou rugosa (escabrosa} e parece ser suscetível ã de 

posição periférica de sais minerais (.de ferro, manganês, 

etc}. A concentração do sal é geralmente mais baixa em TPa 

aheZomonas, cuja lórica não é tão ornamentada, não tem po

ros, nem espinhos, nem escrobiculações corno a de TPaaheZom~ 

nas. Os cloroplastídios são parietais, sempre numerosos e 

de forma discóide ou poligonal. Segundo PRINGSHEIM (1953), 

os pirenóides, quando ocorrem, .são do tipo interno ou rnarni-

lar e MENEZES (1984) registrou a presença de pirenóides pa-

ra as StPombomonas do município do Rio de Janeiro e arredo

res. Os grãos de pararnido são de dimensões variáveis e en-

contrarn-se irregularmente espalhados pelo citoplasma. O 

estigma é grande e o flagelo pode ser tão longo quanto o 

comprimento da lórica, mas geralmente é mais curto do que o 
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das· TPaaheZomonas e outras eug1enof1ceas. O sistema vacuo-

1ar é análogo ao das TPaaheZomonas e demais eug1enofíceas. 

StPombomonas constitui um gênero muito pr5ximo ao de TPaahe 

Zomonas, segundo CONRAD & VAN MEEL (1952). e BOURELLY 

·(1970). Todavia, estes mesmos autores acrescentam que am

bos os gêneros são distintos por características próprias, 

tais como: ornamentação mais simples e flagelo mais curto 

em StPombomonas. 

As StPombomonas são bastante polimórficas e sua 

citologia é inteiramente desconhecida para um bom número de 

espécies. A necessidade de estudos citológicos, como auxí-

lio na diferenciação entre StPombomonas e TPaaheZomonas, 

foi sugerida por LEEDALE (1967). 

O gênero StPombomonas compreende ao redor de 50 ·es 

pécies que ocorr~m nas águas doces: do mundo inteiro (BOUR

RELLY, 1970). A espécie-tipo do gênero é S. veppuaosa (Da-

day} De f landre (DEFLANDRE, 19 3 O)_. 

Concorda-se com MENEZES (19841 quando afirma que 

os poucos trabalhos sobre StPombomonas, tais como os de 

CONRAD & VAN MEEL (19.52) e de HUBER-PESTALOZZI (1955) 1 se-

guem o tratamento sistemático proposto por.DEFLANDRE (1930) 

e que se limitam, simplesmente, a transcrever as caracterí~ 

ticas e ilustrações utilizadas pelo último autor. 

Resolveu-se considerar, como na bibliografia esp~ 

cializada, StPombomonas e TPaaheZomonas gêneros independen-

tes. Apesar das semelhanças apontad~s, ambos apresentam di 

ferenças morfológicas e, muito provavelmente, também citoló 

gicas, que deverão ser avaliadas a fim de se estabelecer a 

real circunscrição de um e outro. 
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Chave para identificação das espécies e variedades 

inventariadas: 

1. LÓricas fusiforme-alargadas a elípticas em 

vista frontal ••••••••••••••••••••••••••• S. fluviatiZis 

1. Lóricas não fusiformes-alargadas a elípti

cas em vista frontal • 

. 2. Lóricas de contorno irregular, aproxim~ 

damente trapezoidais em vista frontal 

•••••••••••••••••••••••••• S. verruoosa var. zmie~ika 

2. Lóricas evadas em vista frontal. 

3. Lóricas elípticas em corte óptico 

transversal ••••••• ~ ••••••••••••••••••• S. rotunda 

3. Lóricas circulares em corte Óptico 

transversal • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • S. ovalis 



Str>ombomonas fZuviatiZis (Lernmermannl Deflandre 

Arch. Protistenk. 69.(3}: .580,. fig. 52-53. 1930. 

(Figuras 215-2221 

Basiônimo: Trache'tomonas fZuviatitis Lernmermann, 

48: 138, pl. 3, fig. 10. 19q9. 
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Hedwigia 

Lóricas aproximadamente fusiforme-alargadas a elÍE 

ticas em vista frontal, circular em corte Óptico transver-

sal, 28,0-65;5~m compr., 25,0-33,0~m larg., colo 3,0-7,0~m 
. . 

alt., 6,0-8,0~m larg.; pólo anterior alargado, pólo poste-

rior atenuado bruscamente em processo caudal acuminado, re~ 

to ou levemente curvo, 5, 0-10 1 O~m compr. ; metabolia celu

lar intensa·; parede da lórica geralmente lisa, podendo ser 

pouco rugosa, franzida, castanho-clara; cloroplastídios dis 

cóides, numerosos (18-20), coloração verde-grama; pirenói

des não observados; grãos de paramido alongados, numerosos, 

espalhados no citoplasma; estigma alongado, granuloso; fla

gelo de comprimento igual ou menor que o da lÕrica; reprodu. 

ção, cistos·e-estádios palmelÓides rião observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 8, 78, 14~ e 

150. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da espécie. 

COMENTÂRIOS: MENEZES (_1984} observou que Str>ombomo 

nas fZuviatiZis (Lemmermann) Deflandre, S. ZanceoZata (Pla~ 

fair) Deflandre e S. maxima (Skvortzov}. Deflandre apresen-

tam-se atualmente mal circunscritas, com sérias divergên-

cias em suas descrições, dependendo dos autores consulta-

dos. O próprio DEFLANDRE (1930) afirma que os. caracteres 
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que separam essas espécies são de valor discutivel; mas res 

salta e comenta algumas diferenças entre elas, quanto a mor 

fologia da lórica. 

A análise sistemática dessas mesmas espécies, en-

centrada em MENEZES · {1984},. mostra os caracteres morfológi

cos diferenciais entre suas variedades típicas. Assim, S. 

fluviatilis (Lemmermannl Deflandre difere de s. Zanceolata 

(Playfair) Deflandre var. Zanceolata por esta apresentar 

maior comprimento celular (52,0-SS,Ollml e colo truncado 

oblíquo; e difere de S. maxima (Skvortzovl Deflandre var. 

maxima por esta também apresentar maior comprimento celu-

lar L40,7-44,4llml, processo caudal gradativamente reto e co 

lo truncado-oblíquo. 

Outro problema taxonômico existe entre as circuns-
/ 

crições do tipo "de Str»ombomonas fZuviat~Zis (Lemmermann) D~ 

flandre e de sua var. Zevis (Lemmermann) Skvortzov. LEMMER 

MANN (1909} ilustra, na obra original de Tr»acheZomonas fZu-

viatilis, apenas um indivíduo, cuja lórica é elíptico-alar-

gada e sua parte anterior grada~ivainente atenuada em prece~ 

so caudal cônico. No entanto, descreve-a como oval, medin-

do 28,7-34,0 x 12,0-12,?llm (RC/1 = 2,4-2,7) e de parede li

sa ou áspera. Afirma ainda que esta sua nova. espécie apro-

xima-se de Tr»acheZomonas affins autor ? var. Zevis autor ? 

(=Str»ombomonas fZuviatiZis (Lemmermann} Deflandre var. Ze-

vis (Lemmermann). Skvortzov) • Sem descrever, ilustra um in

divíduo de Tr»acheZomonas affinis autor ·? var. Zevis autor ? 

com lórica elíptico-alargada,- colo oblíquo e processo cau-

dal mais agudo e que, pelo desenho, parece ter dimensões 

maiores que as de Tr»acheZomonas fZuviatiZis Lemmermann. 

SKVORTZOV (19251 transferiu a var. Zevis (Lemmer-
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mann) Skvortzov para T:r-aahelomonas fluviatilis Lemmermann, 

porém, sua ilustração difere da de LEMMERMANN (1909), pois 

mostra-a mais uniforme, com o processo caudal 

ou abruptamente atenuado e dimensões da ordem de 

23,0llm CRC/1 = 2, 7). 

bruscamente 

63,0 X 

DEFLANDRE (1930} seguiu Lemmermann nas ilustrações 

das duas variedades acima de St:r-ombomonas fluviatilis (Lem

mermann) Deflandre. 

GARCrA DE EMILIANI (1977} descreveu a lórica de 

Strombomonas fluviatilis (Lemmermannl Deflandre como sendo 

elíptica e medindo 20,0-30,0 x l0,0-13,0llm (RC/1 = 2,0-2,3). 

TELL U980}·forneceu as seguintes dimensões para a 

referida variedade típica: 50,0 x 22,0llm {RC/1 = 23,0). Nes 

te mesmo trabalhg, descreveu a var. levis (Lemmermann) 

Skvortzov com lórica de 60,0 x 27,0llm (RC/1 = 2,2), ampla

mente elíptica e com processo caudal cuneiforrne. 

YACUBSON (1980) descreveu os exemplares que identi 

ficou de St:r-ombomonas fluviatilis (Lernmermann) Deflandre 

com forma elíptico-globosa e medindo 80,0-88,5 X 

.. 
45,0-50,0lJm (RC/1 = 1,8}. 

Para completar, STARMACH (19831 utilizou a ilustr~ 

çao da var. Zevis (Lemmermann) Skvortzov em LEMMERMANN 

(1909} para representar tanto a variedade típica como a 

var. levis, sendo que o processo caudal desta Última não 
.. e 

tão agudo como a da espécie típica. 

Tem-se assim a grande confusão reinante quanto à 

circunscrição da própria espécie. Além disso, as razões mé 

dias do comprimento/largura celulares (RC/11 estão entre 

1,8-2,7 .•. Essas razões, algumas vezes, sobrepõem-se tanto 
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para a t!pica quanto para a var • . levi.s (Lemmermann) Skvort

zov da mesma espécie. 

Isto posto, decidiu-se não entrar no mérito de va-

riedade até que se estabeleça a real circunscrição da 

pria espécie. 

.. pro-

A descrição dos espécimes estudados correspondeu 

perfeitamente ã original em LEMMERMANN (19 O 9.} e ã em DEFLAN 

DRE (1930}, inclusive nas me~idas. Deste modo, o material 

examinado foi identificado simplesmente com 

fluvi.ati.li.s (Lemmermann) Deflandre. 

Strombomonas 



St:roombomonas ova lis (Playfair }_ Deflandre 

Arch. Protistenk. 69 (31: 577, fig. 42-43. 1930. 

{Figuras 230-24 7 }_ 
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Basiônimo: T:roaahelomonas u:roaeolata Stokes var. ovalis Play

fair, Proc. Linn. Soe. N.S. Wales 40: 31,-pl. 5, 

fig. 5-6. 1915. 

LÕricas elípticas em vista frontal, circulares em 

corte óptico transversal, 25,0-43,0~m compr. (incluindo co

lo e processo caudal), 15,0-23,0~m larg.~ pólo anterior com 

colo largo, curto, ligeiramente poligonal, truncado, reto 

ou oblíquo, bordo liso, 4,0-6,0~m alt., 6,0-lO,O~m larg., 

pólo posterior atenuado bruscamente em processo caudal côni 

co, curto, reto /9u ligeiramente curvo, 3,0-5,0pm compr.~ p~ 

rede da lÕrica lisa a escabrosa granulada, castanho-clara a 

castanho-amarelada; cloroplastídios numerosos, discÕides, 

parietais, coloração verde-grama; pirenõides não observa

dos~ grãos de paramido discóides ou alongados, espalhados 

no citoplasma; estigma evado, grande, alongado, vermelho vi 

vo~ flagelo de comprimento igual ou menor que o _da lórica~ · 

cistos e estádios palmelóides não observados. 

MATERIAL EXAMINADO:· Amostras n9s 17, 70 1 88, 95, 

112, 122, 131, 132, 139, 158 e 168. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGR!FICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da espécie.· 

COMENTÂRIOS: A lórica de S. ovalis (Playfair) · De

flandre foi descrita originalmente em PLAYFAIR (1915) como 

"ovali nec oblongo, lateribus rotundatus nec diplanatis, 

collo breviore, modice everso; cauda brevi interd~ brevis-
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sima". Já DEFLANDRE (19..30) descreveu-a como el!ptica, reg~ 

lar e de parede lisa, HUBER-PESTALOZZI (19551 como elípti-

ca-alargada e de parede lisa, TELL (1980} como regularmente 

elípticas e de parede lisa e MENEZES (1984)., como amplame!! 

te elíptica e de parede escabrosa. 

Trabalhando como amostra populacional numerosa, 

observou-se com detalhes que a variação da morfologia da ló 

rica e de sua parede é muito semelhante à de S. defZandrei 

(Roll) Deflandre. 

Encontrou-se indivíduos com parede tant9 lisa como 

escabrosa (rugosal e nas análises citológicas também não se 

observou qualquer diferença entre .ambas. Os trabalhos de 

GARCIA DE EMILLIANI (1977} e de MENEZES (19_84) reforçam as 

afirmações anteriores, pois neles. também foram registradas 
./ 

lÕricas de So ovaZis (Playfair) Deflandre com parede ora li 

sa e ora escabrosa. 

Segundo l•IENEZES (1984), se a lórica em Strombomo-

nas apresentar o mesmo padrão de variação que TracheZomo-

nas, é bem possível que as lóricas lisas correspondam a in-

divíduos jovens.· Entretanto, esta autora acredita que so

mente estudos de material em cultura possam esclarecer tais 

variações,e delimitar os caracteres confiáveis na taxonomia 

do gênero. 

Desta maneira, nem a morfologia, nem a variação 

da decoração da parede da lórica, nem a citologia fornecem 

maior indicação da diferença entre S. ovaZis (Playfair) De

flandre e So defZandrei (Roll) Deflandre. Por outro lado, 

MENEZES (1984) lembra ainda da prioridade nomenclatura! de 

s. ovaZis ~layfair) Deflandre sobre S. defZandrei (.Roll) 

Deflandre. Assim, os exemplares encontrados foram identi·fi 

cados com s. ovaZis (Playfair) Deflandre. 



Strombomonas rotunda (Playfair) Deflandre 

Arch. Protistenk. 69: 593, fig. 88. 1930. 

(Figuras 228-229) 
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Basiônimo: TraaheZomonas gibberosa var. rotunda Playfair 

Proc •. Linn. Soe. N.S •. :Wales_ 40: 34, pl. 5, fig. 

16-18. 1915. 

,- Lóricas evadas, lados inflados e arredondados 

igualmente em vista frontal, elípticas em corte .óptico· 

transversal, 28,0--29,6pm compr. (incluindo colo e processo 

.caudal), 15,0-17,0pm larg.; pólo anterior com colo ligeira

mente poligonal, 7,0-8,0Jlm.alt;, 5,0-6,0pm larg., pólo pos-

terior com processo caudal abruptamente obtuso, cônico, 

8,0-lO,Opm compr~·; parede da lórica lisa, castanho-amarela

da; cloroplastídios discóides, numerosos, parietais, colora 

ção verde-grama; pirenóides.não observados; grãos de parami 

do espalhados no citoplasma; flagelo de comprimento igual 

ou menor que o da. lórica; estigma alongado, fino; cistos ·e 

estádios palmelóides não observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 35, 70 e 88. 

DISTRIBUIÇ~O GEOGRÂFICA NO ESTADO DE S~O PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da espécie. 

COMENTltRIOS: Stromb.omonas rotunda (Playfair) De

flandre foi .descrita originalmente por PLAYFAIR {1915) como 

TraaheZomonas gibberosa Playfair var. rotunda Playfair e da 

seguinte maneira: "lorica corpore utrinque inflato, depres

so, lateribus aequaliter rotundato; collo quadrato ore ever 

so; cauda obtusa subito e basi corporis oriente". 

DEFLANDRE (19301 descreve a forma geral da lórica 
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de s. rotunda ~layfair} Deflandre como mais larga que lon-

ga, transversalmente el!ptica, de colo reto, alargado nas 

extremidades e de cauda obtusa e relativamente forte. Além 

disso, esse autor acrescenta que nada viu de semelhante en-

tre S. rotunda (Playfair) Deflandre e a forma que Playfair 

identificou em 1921 com TracheZomonas rotundata Playfair; e 

que, provavelmente, esta espécie seja próxima de S. praeZiB_ 
; 

res · (l?almer} Deflandre. TELL (1980) descreveu Strombomonas 

rotunda (Playfairl Deflandre com dimensões 28,0 x 17,0}.1m, 

colo .. e processo caudal, respectivamente, com 6,0 x 9,0pm de 

comprimento. 

Dessa maneira, identificou-se ·o material estudado 

inteiramente de acordo com os trabalhos de PLAYFAIR (1915} 

e DEFLAUDRE (19.301, porque o que caracteriza esta espécie 

é.a morfologia regular de sua lórica, a abertura alargada 

de seu colo e a cauda abruptame~te obtusa e cônica. 
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Strombomonaa verrucoaa (Dadayl Deflandre var. zmiewika (.Swi 

renko) Deflandre 

Arch. Protistenk. 69(.3): 566, fig. 6-10. 1~30. 

~iguras 223-2271 

Basiônimo: TracheZomonas zmiewika Swirenko, Arch. f. Hidro

biol. 9: 646, pl. 20, fig. 5-6. 1914. 

Lóricas de contorno irregular, aproximadamente tra 

pezoidais em vista frontal, circular em corte óptico trans

versal, atenuada nas extremidades, 37,0-47,0llm compr. (in

cluindo colo e processo caudal), 20,0-22,pllm larg.; pólo a~ 

terior com colo reto ou oblíquo, mais ou menos elevado, bor 

do crenulado ou liso, 6,0-8,0llni alt., 7 ,0-lO,Ollm larg., pó

lo posterior alargado, atenuado bruscamente em processo cau 

dal cônico, reto ou curvo, 8,0-lO,Ollm compr.; parede da lá

rica pode apresentar dobras longitudinais ou transversais, 

granulações subesféricas, irregulares, castanho-amarelada; 

cloroplastídios numerosos,· discõides, parietais, coloração 

verde-grama; pirenóides presentes; grãos de:paramido espa-· 

lhados no citoplasma; estigma grande, alongado, localizado 

posteriormente; metabolia do conteúdo celular intenso; cis

tos e estádios palmelÕides não observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 158 e 168. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGR!FICA N~ ESTADO DE SÃO PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da variedáde. 

COMENTÁRIOS: Conforme DEFLANpRE (1930}, a lÕrica 

de s. verrucosa (Daday) Deflandre var~ zmiewika (Swirenko) 

Deflandre é trapezoidal e castanha. Tem, no pólo anterior 

atenuado, um colo oblíquo e de bordo crenado e no poste-
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rior, um processo caudal reto, pontudo, mais ou menos desen 

volvido. A parede da lórica possui granulações 

res. Os cloroplast!dios são numerosos. 

irregula-

Algumas variedades e formas taxonômicas de s. ver 

ruaosa {Daday) Deflandre confundem-se, não raramente, com 

outras espécies do gênero, de .circunscrição também duvido

sa, tais como S. gira~diana {Playfair Deflandre, S. aaumina 

ta (Schmarda) Deflandre e s. tambowika (Swirenko) Deflandre 

(MENEZES I 19841. 

Segundo DEFLANDRE. (1930)_, s. · verruaosa (Daday) De

flandre é muito próxima de S. aauminata ~layfair) Deflan

dre, pois ambas apresentam lÕrica trapezoidal; entretanto, 

esta última se distingue por apresentar lÕrica de parede li 

· sa em contraposição à rugosa da primeira. Nesse mesmo tra

balho, o autor éÓmenta que, apesar da semelhança entre s. 

girardiana ~layfair) Deflandre e S. verruaosa (Daday) De

flandre, a primeira apresenta lÕrica hexagonal e a segunda, 

trapezoidal. 

Strombomonas tambowika {Swirenkol Deflandre difere 

de S. verruaosa (Daday) Deflandre var. zmiewika (Swirenko) 

Deflandre tanto na morfologia da lÕrica quanto no tipo de 

ornamentação de sua parede. A lÕrica é evada e a parede 

possui pregas irregulares transversais na primeira espécie 

e é trapezoidal e de parede granulosa na segunda. 

Na Argentina, CONFORTI (1979) descreveu Strombomo

nas verruaosa (Daday} Deflandre var. zmiewika (Swir'emko) D!:, 

flandre com dimensões de 42,0 x 22,5~m e TELL (1980) com 

38,0 x 19,0~m. 

No material do Rio de Janeiro, MENEZES (1984) ob-

servou grande variação nà fo.rma da lÕrica (desde evada, 
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oblonga a hexagonal}, no processo caudal (cônico, reto ou 

curvo). e na ornamentação da parede (granulosa, dobrada ou 

não e, às vezes, com pregas transversais ou longitudinais) 

em s. verrucos-a (Dadayl Deflandre. 

Assim, os exemplares estudados foram identificados 

com S. verrucosa (Dadayl Deflandre var. zmiewika (Swirenko) 

Deflandre por apresentarem características mais próximas às 

deste tãxon. Entretanto, aconselha-se que se faça uma revi 

são taxonômica desses tãxons, bem como estudos de material 

em cultura, para melhor delimitar suas circunscrições. 
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3,1,5, Traohetomonas Ehrenberg 

Phys. Abh. K. Akad. Wiss. Berlin, 1833. 145. 1833. 

O gênero TraoheZomonas foi originalmente proposto 

por EHRENBERG (18331 e classificado entre as Cryptophyceae; 

entretanto, a monografia mais completa sobre o gênero foi 

apresentada por DEFLANDRE (1926). 

Os indivíduos são unicelulares e solitários, bas-

tante metabólicos, livre~natantes, com periplasto liso ou 

estriado são revestidos por.uma lórica sólida, hialina ou 

de cor.amarelada ou acastanhada pela impregnação com sais 

de ferro, manganês, etc. Possui forma variada entre elípti 

ca, ovada, esférica, fusiforme,. podendo ser lisa, pontuada 

ou escrobiculada, apresentar verrugas, espinhos ou agui-
.' 

lhÕes mais ou níénos. longos; pode também ser escabrosa, rug~ 

sa ou com excrescências irregulares em forma de espessamen-

tos. A abertura do poro flagelar pode apresentar colo mais 

ou menos proeminente (BOURRELLY, 1970L 

A célula apresenta aparência de uma EugZena. Pos

sui dois flagelos, dos quais apenas um emerge do reservató

rio; o número de cloroplastídios varia, podendo ser muitos 

ou mesmo faltar em algumas raras espécies. Em TracheZomo-

nas, o protoplasma é sempre independente da lÓrica. 

TracheZomonas é um gênero extremamente polimÕrfi

co e sua sistemática está baseada, quase que exclusivamen

te, na morfologia, nas ornamentações e nos detalhes da lÕri 

ca (BOURRELLY, 19701. 
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Chave para identificação das espécies e variedades 

de Trachetomonas. 

1. Lóricas com processo caudal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1. Lóricas sem processo caudal. 

2. Lóricas esféricas ou quase. 

3. Lóricas de parede lisa .............. 

T. decora 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. votvocina var. votvocina 

3. Lóricas de parede densamente ornamen-

tada com espinhos bacilares obtusos • 

~··········~········ T. bacittifera var. gZobuZosa 

2. Lóricas oblongas a sub-oblongas ou ova-

das a elípticas. 

4. LÓricas oblongas a suboblongas. 

s. Abertura do poro flagelar com pe-
/ 

queno colarinho basal •••••••••••• T. tacustris 

S. Abertura do poro flagelar sem cola 

rinho. 

6. LÓrica de parede ·desprovida de. 

espinhos •••• ~ ••• To pulche~rima var. Zatior 

6. LÓricas de parede recoberta por 
I 

espinhos.· 

7. Lóricas com pólo posterior 

arredondado . . . . . ~ . . . . . . . . . . 
••••••••• T. austratica var. retanguZaris 

7. Lóricas com pólo posterior 

abruptamente cônico ........ 
. . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . T. obtusa var. obtusa 

4o LÓricas ovadas a elípticas. 

8. LÓricas de parede pontuada . . . . . . . . . 
8. LÓricas de parede com espinhos. 

T. simitis 



9. LÕricas de parede com espinhos 

somente no pólo posterior ••••• 
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•••••••••••••••••••••••• T. armata var. nana 

9. Lóricas de parede com espinhos 

uniformemente distribuídos. 

10. Abertura do poro flagelar 

rodeada por espinhos fortes 

formando uma coroa 

~ • • • • • • • • • • • • • • T • 

10. Abertura do poro 

com colo de bordo 

. . . . . . . . 
hispida var. coronata 

flagelar 

crenado 

ou com espinhos delgados 

•••••••• To hispida var. crenuZatocoZZis 
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Trache~omonas armata (Ehrenberg) Stein var. nana Ballech 

An. Mus. argent. Cienc. nat. 41: 261, pl. 3, fig. 65. 1944. 

(Figuras 179-181) 

Lóricá.s evadas. a elípticas em vista frontal, arre 

dondadas em corte Óptico transversal, 24,0-30,0~m compr., 

22,0-24,0~m larg.; pólos amplamente arredondados, pólo ante 

rior.com espessamento anelar baixo, colo ausente, pólo pos-

terior circundado por coroa de espinhos fortes, retos ou 

curvos (convergentes}, cônicos; parede lisa ou ligeiramente 

pontuada, castanho-avermelhada; cloroplastidios discÕides, 

numerosos, ca. 12-16, verde grama; pirenóides presentes; 

grãos de paramido ovados ou alongados, espalhados no cito-

plasma; estigma alongado, grande; flagelo longo; núcleo, 

cistos e estádios palmelóides não observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 41, 51. e 200. 

DISTRIBUIÇÃO GEOG~ICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

São Paulo: primeira citação da ocorrência da variedade. 

COMENTÁRIOS: Trache~omonas aPmata (.Ehrenberg) 

Stein é, segundo BALECH (19.441, uma das espécies mais refe-

ridas na literatura e, aparentemente, de fácil distinção, 

porém, na verdade, de difícil diagnóstico devido ã grande 

variabilidade morfológica que apresenta. 

Esta espécie foi primeiramente denominada Chateo-

typhZa armata por EHRENBERG (1833) e transferida para Tra

cheZomonas por STEIN (1878). A descrição original da espé

cie é a seguinte: "Chl. corpore 'ovato subgloboso, utrinque 
/ 

rotundato, fusco, ubique setis brevibus hispido, carona api 

culorum postice nigra". Portanto, refere-se à lÕrica oval 
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e recoberta de espinhos, com um anel de fortes espinhos po~ 

teriores. 

Os dados apresentados neste trabalho estão de ple-

no acordo com os de BALECH (1944) quando declara que a maio 

ria dos autores descreve a decoração da lórica de T. armata 

(Ehrenberg) Stein de forma diferente da original. Assina-

larn, geralmente, que os espinhos existem somente na parte 

posterior da lórica. 

Concluindo, BALECH (1944) confirma a grande varia-

bilidade morfológica verificada na espécie e relaciona gran 

de quantidade de variedades, que reuniu em três grupos: a) 

T. armata (Ehrenberg) Stein,. típica, que apresenta espinhos 

revestindo toda a lórica; bl T. armata {Ehrenbergl Stein 

var. ·steinii, que tem espinhos somente nos pólos existindo, 
. , 

porém, formas d~ transição bem fr,eqüentes até o tipo; c) 

uma terceira variedade, que o autor nomeou T. armata (Ehren 

berg) var. nana Balech, que apresenta somente o pólo poste-

rior circundado por uma coroa de espinhos, em geral, 

tos. 

O material estudado foi identificado com To arma-

ta (Ehrenberg )_ Stein var., nana Balech por ser plenamente 

concordante com sua descrição e ilustração originais encon-

tradas em BALECH (1944). 



Trachelomonas auatralica Playfair var. rectangularis 

(SchrBder} Deflandre 

Monogr. Trachelomonas. 83, pl. 4, fig. 250. 1926. 

(Figuras 182-183) 

Basiônimo: Trachelomonas hispida var. rectangularis 
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SchrBder in Playfair, Proc. Linn. Soe. N.S.W. 

40: 21, pl. 23, fig. 10. 1915. 

Lóricas oblongas em vista frontal, elípticas em 

corte Óptico transversal, 28,0-35,2pm compr., 17,5-20,2llm 

larg.; pólos arredondados, pólo anterior com abertura flage 

lar, com espessamento anelar, colo ausente; parede da lóri

ca densamente coberta de espinhos bastoniforrnes, ápices 

truncados; clorpplastídios discóides, numerosos, parietais; 

pirenóides não observados; estigma grande, alongado, verme

lho-vivo; flagelo de comprimento igual ao da lórica ou 

maior; núcleo, cistos e estádios palmelÕides não observa

dos. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 6 e 7. 

DISTRIBUIÇ~O GEOGRÂFICA NO ESTADO DE .S~O PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da espécie. 

COMENTAR.IOS: A descrição original de Trachelomonas 

bacillifera Playfair .var. globulosa Playfair 

{.1915) é suscinta e diz: "lorica rectangularis, 

em PLAYFAIR 

lateribus 

planis, apicibus truncatis vel rotundato-truncatus, angulis 

rotunda tis I spinis vel granulis dense orna ta 11
• A descrição 

em DEFLANDRE (1926) também é resumida, restringindo-se ã 

lórica. Traduzindo-a para o português, diz o seguinte: ló

rica cilíndrica, lados paralelos, pólos pouco arredondados, 
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densamente recoberta por espinhos bacilares. 

A morfologia da lórica e a ornamentação da parede 

do material examinado coincidiram com as informações em 

PLAYFAIR (19.151 e DEFLANDRE (1926} • Além disso 1 analisa-

ram-se amostras populacionais vivas e, com isso, houve opoE. 

tunidade de examinar o protoplasma com cloroplastídios dis

cóides, numerosos e parietais; estigma grande, alongado e 

vermelho-vivo; e flagelo do comprimento igual ao da lórica 

ou maior. 
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Trache~omona~ baci~~~~era Playfair var. g~obu~osa Playfair 

Proc. Linn. Soe. N.s.w. 46(1): 132, 133, pl. 7, fig. 3. 

1921. 

Lóricas esféricas em vista frontal, circulares em 

corte óptico transversal, 12,0-12,Bl.tm diâm., pólo anterior 

com abertura do poro flagelar, colo ausente; parede unifor-

memente ornamentada com espinhos bastoniformes, amarelo-

-avermelhada a castanho-avermelhada; cloroplastídios numer~ 

sos, parietais; estigma alongado; núcleo, reprodução, eis-

tos e estádios palmelóides não observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostra n9 83. 

DISTRIBU~ÇÃO GEOGR!FICA NO ESTADO ·DE S~O PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da espécie. 

COMENTÂRIOS: A observação de outras organelas celu 

lares, além'das citadas na descrição acima, tornou-se extr~ 

mamente difícil devido ã grande densidade dos espinhos bas-

toniformes qtie recobrem a lórisa. 

Da mesma maneira que CARDOSO (19_82}, encontrou 

que Trache~omonas bacillifera Playfair var. globulosa Play

fair difere da ·típica da espécie pela forma esférica da ló-

rica, pelas suas dimensões menores e pela cor amarelo-aver

melhada a castanho-avermelhada da lórica. 

Segundo ainda CARDOSO (19821, esta variedade é co-

nhecida praticamente só da literatura e de sua descrição 

original em PLAYFAIR (1921), a qual·foi baseada em material 
I 

coletado de um reservatório em Brisbaine, na Austrália. 

BOURRELLY & COUT~ (1978) descrevem a lórica nesta 

variedade como esférica a subesférica e chamam globosa (em 
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vez de g1obu1osal à variedade. Segundo PLAYFAIR (1921), a 

forma da lórica é apenas esférica. 



TracheZomonaa decora Deflandre 

Monogr. TracheZomonaa. 121, 138, fig. 631. 1926. 

(Figura 186) 
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LÓricas evadas a elípticas em vista frontal, arre

dondadas em corte óptico transversal, 40,0-41,7~m compr. 

(incluindo colo e processo caudal), 13,7-16,0~m larg.~ 

pólo anterior alargado, amplamente arredondado, abertura 

flagelar com colo cilíndrico, coroa de espinhos divergentes 

com espessamentos na base, 3,0~m alt., 6,0~m larg., pólo 

posterior atenuado bruscamente em processo caudal subcilín

drico, extremidade arredondada, 7-8 espinhos acuminados, 

S,O~m compro; parede lisa somente em volta do colo e da cau 

da, parte restante coberto de granulações hemisféricas a es 

pinhos, castanho-amarelada; cloroplastídios numerosos, colo 

ração verde-grama; grãos de paramido não observados; estig

ma alongado, vermelho vivo; flagelo do comprimento igual ao 

da lórica ou maior; núcleo, cistos e estádios palmelóides 

não observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostra n9 23. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÂFICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

primeira citação da ocorrência da espécie. 

COMENTÂRIOS: TracheZomonas decora Deflandre foi en 

centrada originalmente na América do Sul (Venezuela), por 

DEFLANDRE (1926), que apresentou duas descrições da morfolo 

gia de sua lórica, sendo uma em latim (p. 128) e a 

em francês (p. 121) • 

outra 

Quanto à morfologia da lórica, o material ora es

tudado é idêntico ao de DEFLANDRE (1926) e muito próximo 
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também nas suas dimensões. 

O protoplasma do material examinado foi observado 

ao vivo com certa dificuldade, devido às ornamentações da 

parede (granulações e espinhos) e sua coloração escura (ca.:! 

tanho-amarelada). Assim, puderam-se visualizar os cloro

plastídios discóides, numerosos e de coloração verde-grama, 

o estigma alongado, vermelho-vivo, e o flagelo do comprim·e!!_ 

.to igual ao da lórica ou maior. 
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TraaheZomonaa hispida ~erty) Stein emend. Def1andre 

aoronata Lemmermann 

In Pasch., Sfisswasserf1. Deutsch1. 2(2): 150. 1913. 

(Figuras 187-1881 

var. 

LÓricas evadas a elípticas em vista frontal, arre

dondadas em corte Óptico transversal, 3 7, 0-40, Ollm compr. , 

20,0-23,4llm larg.; pólos amplamente arredondados, abertura 

do poro flagelar com espessamento anelar baixo, formando co 

roa de fortes espinhos cônicos ligados na base; parede den

samente coberta com espinhos cônicos, geralmente de tamanho 

pouco menor que o daqueles da coroa, homogeneamente disp~s

tos, castanho-avermelhada; cloroplastídios 8 a 10, parie

tais, mais ou menos arredondados, bordo ondulado; duplopir~ 

nóides no centro; grãos de paramido não observados; estigma 

grande, alongado, granuloso; núcleo posterior; cistos e es

tádios palmelóides não observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostra n9 l86. 

DiSTRIBUIÇÃO GEOGRÂFICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da espécie. 

COMENTÁRIOS: Segundo as descrições e ilustrações 

encontradas em DEFLANDRE (19-26), · T. hispida (Perty) stein 

emend. Deflandre var. co~onata Lemmermann difere da varieda 

de típica da espécie e de sua var. crenuZatocoZZis 

~askell) Lemmermann por apresentar a abertura flagelar ro

deada de fortes espinhos cônicos,·grandes e ligados na base 

formandó uma coroa. 

A maioria dos autores têm, segundo BALECH (1944), 

reunido sob a combinação T. hispida (Perty} Stein todas as 

formas elípticas espinhosas resultando, de tal fato, difi-
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culdade em estabelecer sua sinon!mia. BALECH {1944) separa 

de T. hispida ~erty) Stein todas as formas com colo como, 

por exemplo, T. crenuZatocoZZis Maskell. 

BALECH (1944) acredita que as formas mais ou menos 

retangulares e largas devem ser consideradas idênticas a T. 

aZZia Drezepolski emend. Deflandre e que se deve atribuir a 

T. hispida (Pertyl Stein emend. Deflandre as formas muito 

grandes e que ultrapassam 40~m de comprimento. 

O próprio BALECH (1944) dã a indicação de que 

há distinção consistente entre T. hispida (Perty) Stein 

-na o 

e 

T. aZZia Drezepolski emend. Deflandre, embora a morfologia 

de suas lóricas seja diferente, isto é, mais retangular na 

segunda e de lados arqueados na primeira. 

TracheZomonas aZZia Drezepolski emend. Deflandre 

distingue-se de T. hispida (perty) Stein, segundo BALECH 

(19441, pelo tipo de desenvolvimento, número e disposição 

dos espinhos. CARDOSO (1982}, entretanto, acredita que a 

diferença morfológica da lórica entre esses dois tãxons 
.. e 

maior do que aquela relacionada aos espinhos. 

Nas descrições de T. aZZia Drezepolski emend. De-

flandre em DEFLANDRE (1926) e em CONRAD & VAN MEEL (1952), 

que são absolutamente idênticas, não hã diferença entre os 

espinhos de T. hispida (Perty) Stein. Ora, se para BALECH 

U944} não h; outra diferença entre as ditas espécies, se

não com relação a esta característica, concorda-se com CAR-

DOSO (1982) ao achar que se tornam absolutamente idênticas 

e devem ser consideradas sinônimas. 

Trabalhos de ultraestrutura realizados por WEST, 

WALNE & ROSOWSKI (.19 8 O) , WEST & WALNE (19 8 O l e WEST, WALNE 
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& BENTLEY (1980} com T. hispida (J?ertyl emend. Deflandre 

var. coronata Lernrnermann caracterizaram as estruturas inter 

nas do protoplasma e a parede da lór:tca da variedade; contu 

do não entraram no mérito de sua posição taxonômica e nem 

subsidiaram, por enquanto, a sistemática do gênero. 

Desta maneira, CARDOSO (1982) sugere uma revisão 

sistemática e nomenclatural profunda desta espécie. 

TracheZomonas hispida (Perty) Stein emend. Deflan

dre e· T. aZZia Drezepolski são atualmente mantidas indepen-

dentes apenas porque os dados de que se dispõe ainda -na o 

são suficientes para juntá-las numa sõ espécie; entretanto, 

muitos autores acreditam que elas sejam idênticas (DEFLAN-

DRE, 1926; CONRAD & VAN MELL, 1952). 



Trachelomonas hiapida (Perty) Stein emend. Deflandre 

crenutatocoltis (Maskell) Lemmerrnann 

Kryptogamenfl. Brandenburg 3: 526. 1910. 

Wiguras 189-1911 

Basiônimo: Trachelomonas crenutatocottis Maskell, 
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var. 

Trans. 

Proc. New Zeal. Inst. 29: 52, pl. 3, fig. 3. 

1886. 

LÓricas ovadas a elípticas em vista frontal, arre-

dondadas em corte óptico transversal, 28,0-32,~m compr., 

17,0-18,9~m larg.; pólos amplamente arredondados, abertura 

flagelar com colo, 3,0-3,5~m alt., 4,0-4,5~m larg., de bar-

do crenado ou com espinhos cônicos, curtos, delgados, para-

lelos ou divergentes; parede espessa, densa e homogeneamen-

te recoberta de espinhos cônicos, tamanho igual ou maior 

que o daqueles da abertura flagelar, amarelo-acastanhada ou 

avermelhada; cloroplastídios discÕides, numerosos, pari e-

tais; duplopirenÕides; · grãos de par amido aproximadamente ·e.ê. 

féricos espalhados no citoplasma ou ausentes; estigma alon

gado, vermelho-vivo; flagelo do comprimento igual ao da ló-

rica ou maior; ·núcleo, cistos e estádios palmelóides -na o 

observados • 
. . ~: 

MAT~RIAL EXAMINADO: Amostras n9s 146 e 155. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGR!FICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

são Paulo:· primeira citação da ocorrência da variedade. 

COMENT~RIOS: Trachelomonas hispida (Perty) Stein 

emend. Deflandre var. crenutatocollis {Maskell) Lemrnermann 

apresenta grande variabilidade morfolÓgica. Caracteriza-se 

pela lórica ovada a elíptica, pela parede coberta de espi-
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nhos cônicos, curtos e delgados e, principalmente, por apre 

sentar o colo cilíndrico, crenado ou munido de espi-

nhos {semelhantes aos da parede da lórical formando uma co

roa em torno da abertura flagelar. 

Esta Última característica é a diferença fundamen-

tal entre a var. c:raenuZatocoZZis {Maskelll Lemmermann, a 

típica e a var. co:raonata Lemmermann desta mesma espécie. 

A maioria dos autores têm, segundo BALECH {1944), 

reunido sob o epíteto específico T. hispida {Perty) Stein 

emend. Deflandre todas as formas com lórica elíptica e espi 

nhosa resultando, com isto, enorme dificuldade em estabele-

cer sua sinonímia. Esse mesmo autor separou de T. hispida 

(Perty) Stein todas as formas com colo, tais como T. c:raenu-

ZatocoZZis Maskell. 

No material analisado no Rio de Janeiro, MENEZES 

(1984) teve oportunidade de encontrar ambos os tãxons, ãs 

vezes até na mesma amostra, e observou que as diferenças en 

tre eles residem na forma da lórica e na presença ou 
.... 

na o 

do colo. 

Assim, há que se concordar com MENEZES (.1984)__, 

que prefere não adotar critérios extremos como os de BALECH 

(1944)_, citados anteriormente, ou como os de MIDDELHOEK 

(1951}, que considerou a var. c:raenuZatocoZZis (Maske11) Lem 

rnerrnann como expressão morfológica; assim, como MENEZES 

(1984}., decidiu-se seguir a bibliografia.geral (DEFLANDRE, 

1926; CONRAD & VAN MEEL, 1952; HÚBER-PESTALOZZI, 1955; 

CARDOSO, 19821, que considera To, hispida (Perty) Stein 

ernend. Deflandre var. c:raenuZatocoZZis {Maskel1) Lemmermann 

um tãxon independente. 
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TraoheZomonaB hispida ~erty1 Stein emend. Deflan

dre var. crenuZatoooZZis (Maskelll Lemmermann e T. sidneye!!:. 

sis Playfair estão documentadas em MENEZES (1984)., que con-

sidera estes tãxons muito semelhantes entre si, mas, que 

os distingue pela forma da lÕrica (oblonga a evada em T. 

sidneyensis Playfair), pelo padrão de distribuição de espi

nhos espaça&s .e menores na região mediana em T. sidneyensis 

(Playfair), pela forma do colo. (T. sidneyensis apresenta 

projeção da parede para o interior, na base do colo) e pela 

natureza do protoplasma (pirenóides internos em T. sidneye!!:. 

sis Playfair )_. 
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TPache~omonas ~aauatPia Drezepolski ~on To ~aaustPia 

Skvortzov} 

Kosmos 50: 217, fig. 61. 19.25. 

(Figuras 192-1951 

Lóricas oblongas a suboblongas em vista frontal, 

arredondadas em corte óptico transversal, 3,0-27,0pm 

compr., 10,0-12,0pm larg. (incluindo processo caudal); pólos 

arredondados, abertura do poro flagelar com espessamento; 

colo, se presente, muito baixo, pólo posterior, às vezes, 

ligeiramente convergente; parede espessada pontuada, papili 

forme, escrobiculada ou com minúsculos espinhos, castanho

-amarelada a castanho-avermelhada; cloroplastidios discói

des, parietais, 10-12; grãos de paramido bastoniformes, es

palhados no ci~oplasma; estigma alongado; flagelo longo; nú 

cleo arreqondado; cistos e estádios palmelóides não observa 

dos. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 54, 155 e 184. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGR!FICA NO ESTADO DE S~O PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da espécie. 

COMENTÂRIOS: As margens laterais da lórica de T. 

ZaaustPis Di:ezepols:ki são, em geral, segundo BALECH {1944), 

retas e paralelas entre si em quase. toda sua extensã·o e, só 

às vezes, l.igeiramente convergentes no pólo posterior. Es

se mesmo autor lista, no mesmo trabalho, oito sinônimos pa

ra T. ~aaustPis Drezepolski, sendo três de T. hispida 

{Ehrenbergl Stein emend. Deflandre var. ayZindPica 

(Klebs) Conrad e var. rectanguZaris Schroe-

derl, uma de T. ay~indriaa Ehrenberg (var. punatata Play-

fair}, três de T. ~aaustris Drezepolski (T. Zaaustris Dreze 
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polski 1922, 1926 e T. Zaaustris rorezepolski) Deflandre) 

e uma de T. kZebsii Deflandre. Por esta lista observa-se a 

grande confusão que reina na sistemática do tãxon. 

Segundo CARDOSO (1982}, To Zaaust~is Drezepolski 

tem dimensões maiores, uma leve atenuação nos pólos e pare

de mais espessa, variável de densamente pontuada a até com 

minúsculos e finos espinhos, enquanto que T. ayZind~iaa 

Ehrenberg tem as margens laterais da lórica paralelas entre 

si em quase toda sua extensão e, em conseqftência, os pólos 

são amplamente arredondados. 

Conforme suas descrições originais, T. Zaaust:r>is 

Drezepolski apresenta lÕrica de forma cilíndrica e parede 

pontuada ou com pequenos espinhos e T. kZebsii Deflandre 

/ 

também apresenta ~Órica cilíndrica, 'mas sua parede é densa-
\ 

-- / . 
mente espinhosa":>(MENEZES, 1984} • 

Portanto, o material estudado foi identificado com 

T. Zaaustris Drezepolski apenas por apresentar prioridade 

nomenclatura! sobre T., kZebsii Deflandre; ressalta-se, con-

tudo, a necessidade premente de maiores estudos para bem se 

estabelecer a circunscrição dessas duas espécies. 
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TraaheZomonas obtusa Palmer var. obtusa 

Proc. Acad. nat. Sei. Philadel. 57: 673, pl. 41, fig. 3. 

1905. 

(Figuras :199.-201) 

Lóricas oblongas em vista frontal, arredondadas em 

corte óptico transversal, 33,0-37,0pm compr., 14,0-16,0pm 

larg.; pólo anterior arredondado, abertura do poro flagelar 

sem colo, pólo posterior de lados paralelos, abruptamente 

cônicos; parede coberta de espinhos delgados, curtos, casta 

nha; cloroplastídios numerosos, parietais, laminares, colo

ração verde-grama; estigma alongado, vermelho vivo; flage

lo longo, de comprimento igual ou maior que o da lórica; 

cistos e estádios palmelóides não observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostra nQ 16 • 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRAFICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

são Paulo:. primeira citação da ocorrência da espécie. 

COMENT~IOS: TraaheZomonas obtusa Palmer var. obtu 

sa foi descrita originalmente por PALMER (1905), que ressal 

tou sua lórica de margens paralelas (oblonga} e abruptamen

te cônica no pólo ~osterior, a parede recoberta por espi

nhos delgados e o flagelo longo. DEFLANDRE (1926), anali

sando o material de PALMER, acrescentou, à sua descrição, 

que o pólo anterior da lórica é amplamente arredondado e o 

poro estreito. 

A descrição do material examinado corresponde bas

tante à original em PALMER (1905), cujas medidas, de 33,0 x 

16,0pm, em quase nada diferem da que foi obtida. 

Esta espécie, segundo PALMER (1905} , apesar de ter 
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sido encontrada em poucas coletas, não é rara. No presente 

estudo foi encontrada apenas em urna coleta (03.XI.l981}. 
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Tr-aaheZomonas puZaherrima Playfair var. Zatior Playfair 

Proc. Linn. Soe. N.s.w. 40: 13, pl. 1, fig. 34-35. 1915 • 
. 

(Figuras 196-198) 

Lóricas oblongas em vista frontal, arr~dondadas em 

corte Óptico transversal, 20,0-25,0~rn compr.; 12,0-13,7~m 

larg.; pólos arredondados, abertura do poro flagelar com e~ 

pessamento anelar, colo ausente; parede lisa, castanho-ama

relada; cloroplast1dios discóides, parietais, coloração veE 

de-grama; pirenóides presentes; grãos de paramido arredonda 

dos,·numerosos; estigma alongado; flagelo longo; 

cistos e estádios palmelóides não observados. 

núcleo{ 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 110 e 120. 

DISTRIBUIÇ~O GEOGR!FICA NO ESTADO DE S~O PAULO 

são Paulo: priméira citação da ocorrência da espécie. 

COMENTÂRIOS: A seguinte descrição desta variedade 

em PLAYFAIR (1915). é pobre e refere-se apenas à morfologia 

da lórica: "lorica levis sed saepe punctata, prae forma ty-

pica latior, aequaliter allipt~ca; apicibus late 

tis; collo plerumque nullo 11
• Portanto, segundo 

rotunda-

PLAYFAIR 

(1915}, a parede da lórica pode ser li?a ou pontuada. 

Os indivíduos examinados apresentaram lórica de pa 

rede lisa. Para DEFLANDRE (1926), a parede da lórica de T. 

puZaher-rima var. Zatior varia de lisa a ligeiramente pontu~ 

da. 

MENEZES (1984} encontrou espécimes desta varieda-

de, no Rio de Janeiro, com lórica de parede pontuada. Nes-

te mesmo trabalho, a autora comenta que T. puZaherrima Pla~ 

fair var. Zatior assemelha-se a T. ~brupta Swirenko var. 
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abrupta por ambas terem lórica oblonga e as diferencia pela 

parede pontuada da primeira e escrobiculada da segunda. 
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TroaaheZomonaa aimiZia Stokes 

J. Trenton. nat. Hist. Soe. 1(_3}.: 75, fig. 12. 1888. 

(Figuras 202-209) 

LÓricas evadas a elípticas em vista frontal, arre

dondadas em corte Óptico transversal, 22,0-27,0~m compr., 

15,0-18,6~m larg.; pólos amplamente arredondados, pólo ante 

rior com colo inclinado, curvado, bordo liso ou 

3,0~3,5~m alt.; parede com pontuaçSes regulares, 

crenado, 

amarelo-

-avermelhada ã castanho-avermelhada; cloroplastídios discói 

des, numerosos, parietais, coloração verde-grama; grãos de 

paramido alongados; flagelo longo; pirenóides, núcleo, cis

tos e estádios palmelóides não observados. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 

141, 143, 144 e·198. 

35, 132, 133, 

DISTRIBUIÇÃO GEOGR!FICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

são Paulo: primeira citação da ocorrência da espécie. 

COMENTÂRIOS: Mesmo após consulta a STOKES (1890), 

DREZEPOLSKI (19_25), DEFLANDRE (1926), BALECH (1944) e HU-

BER-PESTALOZZI (1955), permanecem dúvidas e 

quanto ã circunscrição desta espécie. 

controvérsias 

Praahe"lomonaa p"lanatoniaa Swirenko var. flexiaol-

Zis Balech, P. f"lexiaol"lia Drezepolski, P. arebea Kellic 

var. dentata Lernrnerrnann e P. p"layfarii Deflandre são tãxons 

morfologicamente muito semelhantes a P. aimiZia Stokes. 

BALECH (1944) acredita que se deve incluir P. are

bea Kellic var. dentata Lernmerrnann em P. f"lexiaoZZia Dreze

polski e talvez como uma variedade. 

DEFLANDRE (1926) aceita a situação de P. arebea 
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Kellic var. dentata Lemmermann como sinônimo de T. simiZis 

Stokes e de T. fZexicoZZis Drezepolski como sinônimo de T. 

playfarii Deflandre. 

BALECH (1~44) considera T. flexicoZZis Drezepolski 

e To simiZis Stokes espécies separadas. Por outro lado, c~ 

racteriza T. flexicoZZis Drezepolski como sendo as formas 

de Skuja e de Swirenko de tamanho maior, sem espinhos e de 

colarinho diferente e de coloração mais clara, enquanto que 

as formas menores e largas, de coloração escura, colo 

mais curto e menos inclinado e que tendem a uma forma qua

drangular, descritas por Deflandre e Wang & Nie, devem se 

aproximar de Ta pZanctonica Swirenko var. vermicuZosa e de 

T. pZanctonica Swirenko var. fZexicoZZis Balech. 

Desta maneira, até que se resolvam os problemas 

sistemáticos desta espécie, optou-se por identificar o mate 

rial examinado de acordo com o trabalho original de STOKES 

(1890), ressaltando a dificuldade encontrada e sugerindo 

que sejam realizados maiores estudos em prol da melhor deli 

mitação da dita espécie. 



TracheZomonas voZvocina Ehrenberg var. voZvocina 

Infus. ~8, pl. 2, fig. 29. 1838. 

(Figuras 2i0-214). 

173. 

LÕricas esféricas em vista frontal, circulares em 

corte' Óptico transversal, 11,9-lS,O~m diâm.; pólo anterior 

COm. abertura cd0 p0r0 flagelar 1 espeSSamentO ane,lar 1 às Ve

zes, um pouco elevado; parede fina, lisa, coloração verme

lho-acastanhada a amàrelada-'esverdeada; cloroplastídios 2, 
I ' \_ tJIIt# 

.em esçudo, p~rietais, margens onduladas, coloraçao verde-

-grama, 1 duplopirenóide cada; grãos de paramido bastonifoE_ 

mes, espalhados.no citoplasma; estigma alongado, grande, 

até mais ou menos 7~m compr.; flagelo até 2,5 vezes mais 

longo que o diâmetro da célula; núcleo, cistos e estádios 

palmelóides não ,observado's. 

MATERIAL EXAMINADO: Amostras n9s 1, 2, 4, 6, 14, 

15, 17, 18, 19., 20, 26, 28, 29, 30, 35, 38, 40, 51, 53, 54, 

5~, 57, 61, 62, 63~ 65, 68, 69, 70, 72, 76, 77, 78, 79, 82, 

85, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 104, 106, 

107, 108, 109, 111, 118, 119., 121, 122, 123, 124, 126, 127~ 

128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 

148, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 160, 162, 172, 174, 

175, 176, 179, 180, 181, 187, 189, 190, 196, 19.7, 198, 203, 

204, 206 e 207. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGR!FICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

local não determinado (BRANCO, 1964: 89); São José dos Caro-

pos, (CARDOSO, 1979: 158). 

COMENTÂRIOS: Segundo vários autores (BALECH, 1944; 

CARDOSO, 1982; MENEZES, 1984), T. voZvocina Ehrenberg é das 

espécies do gênero mais mencionadas em literatura, porém, 
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sua circunscrição é bastante confusa por causa da grande va 

riabilidade morfológica nela encontrada. 

DEFLANDRE (1926) procurou reunir no grupo voZvoai

na todos os tãxons que apresentassem lórica esférica e li

sa, com dois cloroplastldios em escudo e ambos com pirenói-

de. Mas, segundo CARDOSO (1982) a grande maioria desses or 

ganisrnos foi estudada e sua classificação baseada na morfo

logia das lóricas, sem levar em conta suas organelas. Esta 

mesma autora ressalta a possibilidade da existência de erga 

nismos onde a variabilidade é grande e onde, naturalmente, 

a possibilidade de combinação desses mesmos caracteres tam-

bém é grande, o que favorece o aparecimento de urna gama 

enorme de táxons quando se combinam as variações da rnorfolo 

gia da lórica e da ornamentação da parede. CARDOSO (1982) 

propoe estudos de' revisão em certas espécies de TraaheZomo-

nas, nos quais se levasse em consideração, não apenas urna 

característica isolada, mas a conjugação de algumas delas, 

selecionando-se as mais importantes para urna melhor delirni-

tação dos táxons. 

CARDOSO (19.82) apresenta de T. voZvoaina Ehrenberg 

apenas os espécimes de lórica esférica, com dois cloroplas

tídios em placas alongadas e de contorno ondulado e com um 

pirenóide marniliforme. 

MENEZES (1984) relaciona os autores e as . ... 1nurneras 

descrições de T. voZvoaina Ehrenberg, desde a original fei-

ta por EHRENBERG (1838) até a de CARDOSO (19_82), concluindo 

que alguns mencionam a presença e o tipo de pirenÕides e 

outros não. Essa autora comenta ainda seu material dizendo 

que se apresentou consistentemente com dois cloroplastídios 

em escudo e com pirenóides, mas que não observou o tipo de 
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p1ren5ide. 

O material identificado caracterizou-se por apre

sentar a lórica sempre colorida (amarelo-esverdeada a verme 

lho-acastanhada), esférica e lisa, com dois cloroplastldios 

em escudo, de bordo ondulado e com um pirenóide (duplopir!:, 

nóide) cada. Portanto, a morfologia da lórica e a ornamen

tação de sua parede estão de pleno acordo com o referido em 

DEFLANDRE (1926) 1 CARDOSO (1982) e MENEZES (1984) • 

TraaheZomonas voZvoaina Ehrenberg é tolerante à p~ 

luiçã·o orgânica aquática, segundo PALMER (1969), sendo cita 

da por oito autores e perfazendo um total de 11 pontos. 
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AS ESTAÇÕES DE COLETA 

ESCALA : I , 780 

179 

. 
:I 
:I • 
' .. . 
:I 



180 

10 
4 6 

Fig. 4-6. Euglena acus Ehrenberg var. rigida Hllbner. 7-12. 

Eugl ena anabaena Mainx. var. minima Mainx. 13-17. Euglena 

communis Gojdics. 
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Fig. 18-21. Euglena ehrenbergii Klebs; 19-21. metabolia. 

22-25. Euglena schmitzii Gojdics; 26-27. Euglena velata 

Klebs; a, vista lateral do cloroplastídio com duplopirenoi-

des. 28. Euglena oblonga Schmitz. 
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32 

20 }Jffi 

Fig. 29-32. Euglena oxyuris Schmarda var. charkowiensis 

(Swirenko) Chu. 33-39. Euglena polymorpha Dangeard; 36-39. 

me taba 1 ia. 
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Fig. 40-43. EugZena spirogyra Ehrenberg var. spirogyra. 

44-45. EugZena spirogyra Ehrenberg var. fusca (Klebs) Lem-

mermann. 46-47. EugZena spZendens Dangeard. 48-49. EugZena 

tripteris (Dujardin) Klebs. 
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Fig. 50-52. Lepocinclis cylindrica (Korsikov) Conrad. 
53-55. Lep.ocinclis ovata (Playfair)_ Conrad var. ovata; a, 
corte Õptico transversal. 56-5~. Lepocinelis ovum (Ehren
berg) Lemmermann var. butschilii Conrad. 60-62. Lepocinclis 
ovum (Ehrenberg) Lemmermann var. conica Allorge & Lefevre. 
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Fig. 63-64, Lepocinclis ovum (Ehrenberg) Lemmermann var. di 
midio-minor Deflandre, · 65-69. Lepocinclis ovum (Ehrenberg) 
Lemmermann var. globula (Perty) Lemmermann. 70-78, Lepocin
clis ovum (Ehrenberg) Lemmermann var. ovum. 
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Fig. 7~-84. Lepocinctis fusiformis (Carterl Lemmermann 

emend. Conrad var. fusiformis. 85-86. Lepocinctis pirifor-

mis Cunha. 87-93. Lepocinctis salina Fritsh. 
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Fig. 94-96. Lepocinclis steinii Lemmermann emend. Conrad 

var. steinii. 97-104. Lepocinclis t exta var. richardiana 

Conrad. 105-107. Lepocinclis texta (Dujardin) Lemmermann 

var. texta. 
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Fig. 108-111. Phacus a c uminatu s Stockes var. ame r~canus 
(Pochmann) Xavier. 112-117. Phacus a g ilis Skuja; 116a, cor
te Óptico transversal. 118-121. Phacus rac i borski Drezepol~ 
ki. 
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Fig . 122-148. Phacus curvicauda Swirenko . 
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Fi g . 149-154. Phacus pleuron e ctes ( O.F. Mileller) Dujardin. 

155- 1 5 7 . Phacus triqueter (Eh renb e r g ) Dujard i n; 157a, cort e 

Óptico transversal. 158-160. Phacus ephippion Pochmann. 
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Fig. 161-168. Phacus Zong i cauda (Ehrenberg)_ Dujardin var. 

attenuata (Po chmann) Hllbe r-Pes ta 1 o z z i. 
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Fi g . 169-171. Phacus l ongicauda ( Ehrenberg) Dujardin var. 

attenuata (Pochmann); 171, meia torção. 172-178. Pha cus tor 

tus (L emmermann) Skvortzov. 



. . . 

185 10 }Jffi 

188 

Fig . 179-181. TracheZomonas armata (Ehrenberg) Stein var. 
nana Ba1ech. 182-183. TracheZomonas austraZica P1ayfair 
var. rectanguZaris (BchrHder) Def1andre. 184-185. TracheZo
monas baciZZifera P1ayfair var. gZobuZosa P1ayfair. 186. 
TracheZomonas decora Def1andre. 187-188. TracheZomonas his
pida (Perty) Stein emend. Def1andre var. coronata Lemmer
mann. 
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Fig . 189-191. TracheLomonas hispida (Perty) Stein emend. 
Def1andre var. crenuLatocoL Lis (Moske11) Lemmermann. 
192-195. TracheLomonas Lacustris Drezepo1ski. 196-197. Tra 
cheLomonas puLcherrima · P1ayfair var. Latior P1ayfair. 
198-201. TracheLomonas obtusa Pa1mer var o obtusa. 
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Fig. 202-209. Trachelomonas similis Stockes. 210-214. Tra

chelomonas volvocina Ehrenberg var. volvocina. 
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Fig. 215-222. Strombomonas fluviatiZis (Lemmermann) Deflan-

dre. 223-227. Strombomonas verrucosa (Daday) Deflandre. 

228-229. Strombomonas rotunda (Playfair) Deflandre. 
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Fi g . 230-247. Strombomonas ovaZis QPlayfairl Deflandre. 
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3.2. PARTE ECOLÓGICA 

Estudos ecológicos foram realizados em alguns la-

gos do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. Procurou-se 

comparar um ambiente aquático que recebe grande quantidade 

de mat~ria qrg5nica (estaç&es 1 e 2 do Parque Zoológico) 

com outro mais protegido, ~sto ~' isento de poluição por 

despejos industriais e domésticos (estação 4 do Jardim Bot5 

nico). Os resultados são baseados na análise do material 

coletado mensalmente no período de outubro de 1982 a setem-

bro de 1983. 

3.2.1. VARfACÃO SAZONAL DAS EugZenaaeae PIGMENTADAS 
' 

3.2.1.1. ANÁLISE QUALITATIVA DOS TÃXONS 

Os dados mensais obtidos da análise qualitativa 

das Euglenaceae pigmentadas encontram-se nas Tabelas 1 a 3. 

As Eug1enaceae·pigmentadas identificadas são repr~ 

sentantes dos gêneros EugZena, LepoainaZis, Phaaus, Traahe

Zomonas e Strombomonas, num total de 31 tãxons. Dentre es-

ses gêneros, observa-se (Tabelas 1 a 3) que o gênero EugZe-

na foi o que apresentou maior variabilidade específica, com 

11 tãxons (35,5%) seguido de LepoainaZis com nove (29,0%}, 

Phaeus com cinco (16,1%) e Strombomonas e TraeheZomonas ca-

da um com três tãxons (9,7%}. 

Todos os cinco gêneros estiveram presentes'nas es-

tações 1 e 2 enquanto que na estação 4 o gênero Strombomo-

nas nao ocorreu. 

BRANCO (1964) identificou 36 tãxons de Euglena-

ceae pigmentadas em represas do Estado de são Paulo. Dentre 
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esses gêneros, Phacus foi o que apresentou maior variabilida 

de específica, com 12 táxons (33,3%), seguido de TracheZomo 

nas com oito (22,2%), EugZena com sete (19,5%), LepocincZis 

com seis (16, 7%) e Strombomonas com três (8, 3%). 

MUNAWAR (1972) identificou 17 táxons de Euglena-

ceae pigmentadas em represas de Hyderabad, na !ndia. Den-

tre esses gêneros, EugZena apresentou a maior variabilidade, 

específica com dez táxons (58,8%), Phacus apresentou quatro 

(23,5%), TracheZomonas dois (11,8%} e LepocincZis um 

(5,9%}. 

3.2.1.1.1. -NÜ~1ERO TOTAL DE TÂXONS 

Através da Tabela 1 e Figura 248, pode-se obser

var a ocorrência-de variação sazonal em relação ao número 

total de táxons de Euglenaceae pigmentadas identificadas. A 

estação 1 apresentou pico máximo em julho de 1983, com 11 

tãxons, dos quais oito ··foram de EugZena e três de Phacus. O 

menor valor, um táxon de EugZena, ocorreu, nessa estação, 

em junho de 1983. 

A variação sazonal qualitativa, na estação 2 (Fig~ 

ra 248), evidenciou valores bastante variáveis no período 

de outubro de 1982 a setembro de 1983. Além disso, obser

vou-se o pico máximo em janeiro de 1983, com 18 táxons. Es 

se pico coincidiu com os maiores valores do número de tã

xons apresentados pelos gêneros EugZena, LepocincZis e Pha

cus, respectivamente, com sete, seis e três táxons. Strom

bomonas e TracheZomonas contribuiram com um táxon cada. O 

menor valor foi registrado em agosto, com apenas um tãxon 

de EugZena (Figura 249). 
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A estaçã'o 4 nao apresentou, como as duas anterio-

res, continuidade na presença de EugZenaaeae, desde que ·em 

outubro e novembro de 1982 e janeiro de 1983 nao ocorreram 

seus representantes nesta estação. Assim, o mês de dezem-

bro apresentou, isoladamente, o maior valor absoluto em nú-

mero de tãxons, sendo dois do gênero Phaaus, dois de Traahe 

Zomonas e um de EugZena. De fevereiro até setembro regis

trou-se a ocorrência de um a três tãxons em cada mês (Tabe-

la 3 e Figura 248). 

Na Tabela 4 está registrada a variação do número 
' 

total e da porcentagem relativa dos tãxons de euglenofí-

ceas, por gênero, nas três estações de coleta. 

Tabela 4 - NÚmero total e porcentagem relativa dos tãxons 

de Euglenaceae pigmentadas, por gênero, nas esta 

ções de coleta. 

- EugZe"- Lepoain- Phaaus Strom·bo Traahe TOTAL genero - -n9 aZis Zomo-% na monas 

esta nas --çao 
de 
coleta 

10 6 4 3 1 24 

1 
41.,7 2.5.,.0. l.6.,.6. .1.2.,.5 4., 2 100 

9 7 5 2 2 25 
2 

3.6.,.0. 28.,0. 20,:0 8.,.0 8.,.0. 1.00 

2 2 4 - 2 10 
4 

20,0 20,0 40,0 - 20,0 100 

Portanto, comparando-se as tabelas estudadas, as 

estações que apresentaram composição florística mais rica 

foram a 1 com 24 tãxons e a 2, com 25 tãxons, enquanto que 

a estação 4 apresentou apenas 10 tãxons (Tabela 4). 
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3,2,1,1,2, VARIACÃO DO N0MERO TOTAL DE 
I 

TÁXONS POR GÊNERO 

Através da Figura 249, observa-se que os -generos 

EugZena, LepoainaZis e Phaaus, em relação ao número de tã

xons, dominaram nas estações 1 e 2, havendo pequenas falhas 

de ocorrência na estação 1 (LepoainaZis deixou de ocorrer 

em fevereiro, março e junho de 1983 e Phaaus em novembro e 

dezembro de 1982 e abril e junho de 1983 )_ e na estação 2 

(LepoainaZis deixou de ocorrer de junho a setembro de 1983 

e Phaaug em outubro de 1983 e junho e agosto de 1983). 

Na estação 2, houve coincidência dos valores máxi

mos de ocorrência de EugZena, LepoainaZis e Phaaus em janei 

ro de 1983. Estes mesmos gêneros atingiram outro pico, li-

geiramente menor, em maio de 1983 (Tabela 2, Figura 249). 

A presença de EugZena foi contínua nas estações 1 

e 2, entretanto, StPombomonas e TpaaheZomonas apresentaram

se de forma descontínua em todas as estações amestradas (Fi 

gura 249}. 

Na estação 4, houve variação no número de tãxons 

dos gêneros estudados, sem a ocorrência, entretanto, de pi-

cos evidentes (Figura 249). 

3,2,1.1,3, SIMILARIDADE FLORÍSTICA EN-
-TRE AS ESTACOES , 

A partir dos dados das Tabelas 1 a 3, calcularam-

se os índices de similaridade taxonômica de Jaccard (SAIZ, 

1980}, a fim de se poder avaliar a maior ou menor proximida 

de florística entre as estações de coleta. Tais índices en 



202 

centram-se na Tabela 5. Ainda, nesta tabela, ... os numeras 

abaixo das letras referem-se às estações de coleta em comp~ 

raçao. 

Tabela 5 - !ndices de similaridade taxonômica de Jaccard 

calculados para as flÕrulas de euglenofíceas pi~ 

mentadas nas três estações de coleta estudadas. 

s 
J 

1,2 0,75 

s 
J 

1,4 0,24 

s 
J 

2., 4 0.,.2.5 

Observa-se que as estações 1 e 2 apresentaram, 

quando comparadas, o valor mais elevado do Índice de simi·la 

ridade (0,751, significando que nestas estações a composi

ção florística apresentou o maior grau de semelhança (Tabe 

la 5). 

Poder-se-ia tentar explicar a maior proximidade 

florística das estações 1 e 2, pela similaridade dos fato

res ambientais o que serã discutido mais adiante. 

Da comparação entre as estações 1 e 4 e 2 e 4, re

sultaram baixos valores do Índice de similaridade: 0,24 e 

0,25, respectivamente significando que estes ambientes apr~· 

sentaram menor semelhança em suas composições florísticas. 

Assim, constata-se que a estação 4 do Jardim Botânico, apre 

sentou flórula mais distinta, comparativamente às das esta-
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çoes 1 e 2, localizadas no Parque ZoolÓgico. Em outras pa-

lavras, embora oito dos dez tãxons da estação 4 sejam co

muns aos demais ambientes estudados (.estações 1 e 2), sua 

flórula é proporcionalmente bem mais pobre, o que a distan

cia, em similaridade floristica, dos demais ambientes (Tabe 

las 1, 2, 3 e 5}. 

Relativamente ao Índice de similaridade floristica 

não existem dados comparáveis sobre Euglenaceae pigmentadas 

na literatura nacional e internacional. 

3,2,1.1,4. TÃXON MAIS COMUM E TÁXON 

MAIS RARO 

Foi considerado neste item apenas a presença de c~ 

da tãxon,. ou seja, sua ocorrência numa dada estação de cole 

ta, num determinado mês. 

Através da Tabela 1, observa-se que, na estação 1, 

EugZena acus (Ehrenberg) var. roigida HUbner foi o táxon mais 

comum, pois apareceu, alternadamente, em sete dos doze me

ses de coleta. Já Stroombomonas fZuviatiZis Lemmermann) De

flandre foi o tãxon mais raro (apareceu uma única vez e so

mente nesta estação). 

Através da Tabela 2, observa-se que, na estação 2, 

EugZena acus Ehrenberg var. roigida Hübner, EugZena communis 

Gojdics e LepocincZis ovum (Ehrenberg) Lemmermann var. 

ovum foram os táxons mais comuns, já que estiveram presen-

tes em sete ou mais meses de coleta. Ainda, nesta esta-

ção, foram considerados raros (apareceram uma vez e somente 

nesta estação} os seguintes táxons: EugZena spZendens Dan

geard, LepocincZis ovum (Ehrenberg) Lemmermann var. conica 
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Allorge & Lefévre, TracheZomonas simiZis Stokes. 

Na estação 4 (Tabela 3), nao se registrou qualquer 

tãxon que pudesse ser considerado comum, mas apenas alguns 

considerados raros, como: LepocincZis ovum (Ehrenberg) Lem

mermann var. dimidio-minor Deflandre e LepocincZis ovum 

(Ehrenberg) Lemmermann var. gZobuZa (Perty) Lemmermann. 

CONRAD & KUFFERATH fizeram algumas considerações 

sobre a ecologia do fitoplâncton de água salobra dos arredo 

res de Lilloo (Bélgica}. Identificaram 49 tãxons das Eugle 

naceae pigmentadas; dentre estes, os cinco abaixo ocorreram 

em todas as estações: EugZena viridis Ehrenberg, EugZena 

graciZis Klebs, Phacus pusiZZum Lemmermann, Phacus pyrum 

(Ehrenberg} Stein e TracheZomonas voZvocina Ehrenberg. 

3.2.1.1. ANÃLISE QUANTITATIVA DOS TÃXONS 

Constata-se que na estação 1, apenas na coleta 

06.VI.l983 não apareceram representantes de Euglenaceae pi~ 

rnentadas; na estação 2 tal fato deu-se nas coletas de 

06.VI.l983 e Ol.VIII.l983 enquanto que na estação 4 a ausên 

cia desses organismos foi registrada nas coletas de 

04.X.l982, Ol.XI.l982, 03.!.1983, 07.III.l983, 02.V.l983, 

06.VI.l983, 04.VIII.l983, Ol.VIII.l983 e de 05.IX.l983. 

Nas Tabelas 6, 8, 13, 15, 18, 20, 23, 25 e 28 en

contram-se os valores numéricos de Euglenaceae pigmentadas 

registrados na estação 1, nas Tabelas 7, 9, 11, 14, '16, 19, 

21, 24, 26 e 29, os da estação 2 e nas Tabelas 12, 17 e 22, 

os da estação 4. 

Através das Tabelas 12, 17 e 22 observa-se que o 

número de representantes de Euglenaceae pigmentadas, na es

tação 4, foi pequeno e que, em determinados meses, elas es 
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tiveram ausentes. 

Em julho de 1983, em nenhuma das estações estudadas foi 

registrada a ooorrência de Euglenareae pigmentadas (Figuras 250 e 251) . 

Através da Figura 250, observou-se dois períodos 

distintos na estação 1. 

No primeiro período, de outubro a dezembro de 1982, 

-4 com valores de 25,52 a 140,36 org./ml.lO , um pouco supe-

riores aos do outro período (abril a setembro de 1983), os tá 

-4 xons que atingiram valores superiores a 30, o org./rnl.lO fo 

rarn: EugZena acus Ehrenberg var. rigida Hübner e TracheZomo 

mas simiZis Stokes e LepocincZis ovum (Ehrenberg) Lemmer-

rnann var. ovum. 

No segundo período de abril a setembro de 1983, os 

valores variaram .. entre 0,0 e 51,04 org./ml.l0-4 e os táxons 
. . ~ 

qte apresentaram valores 51J:feriores a 15,0 org./rnl.lO foram: EugZena 

corrommis G:>jdics e Strombomonas ovali? (Playfair) Deflandre. 

Os maiores valores absolutos obtidos na análise 

quantitativa das Euglenaceae pigmentadas foram registrados 

no período de janeiro a março de 1983. Os táxons predomi-

nantes nessa época foram: EugZena 
-4 . 

org./ml.lO ), EugZena poZymorpha 

' -4 org./ml.lO ) e LepocincZis ovum 

var. -4 ovum (95,7 org./ml.lO ) • 

communis Gojdics (3623,4 

Dangeard (95,7 

(Ehrenberg) Lemmermann 

Na estação 2 através da Figura 251, observa-se que 

no período de junho a setembro de 1983, foram registrados 

os valores mínimos na anãlise quant~tativa das Euglenaceae 

-4 pigmentadas (O, O a 38,28 org. /ml.lO ) • O único táxon que 
. -4 

obteve valor superior a 30,0 org./ml.lO foi EugZena poZy-

morpha Dangeard. Através da mesma figura podem ser observa 
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dos dois períodos distintos quanto aos valores obtidos na 

análise quantitativa das Euglenaceae pigmentadas. O primei 

ro, de janeiro a março, com valores menores (19, 14 a 

1008,04 org./m!.l0-4 ) apresentou os seguintes tãxons predo-

-4 minantes: EugZena communis Gojdics (752,84 org./m!.lO ), 

EugZena poZymorpha Dangeard (172,26 org./mi.l0-4 ), EugZena 

acus Ehrenberg var. rigida Hfibner (133,98 org./m!.l0-4 ) e 

Strombomonas ovaZis (Playfair) Deflandre (95,7 

t -4 org ./m .10 ) • 

O segundo período ocorreu no mês de maio de 1983 

quando a analise quantitativa das Euglenaceae pigmentadas 

-4 atingiu o seu maior valor (5505,94 org./m!.lO } e os tã-

xons predominantes foram: EugZena poZymorpha Dangeard 

-4 (5269,88 org./m!.lO ) e EugZena communis Gojdics (114,84 
. -4 

org./mf.lO L 

Assim, EugZena poZymorpha Dangeard (Tabela 24) em 

maio de 19.83, na estação 1 e EugZena communis Gojdics (Té3;be 

la 151 em fevereiro de 1983, e Strombomonas ovaZis (Play-

fair). Deflandre em janeiro de 1983, na estação 2, predomin~ 

raro sobre as demais Euglenaceae. Em relação a estes tã-

xons, a variação quantitativa das outras espécies foi rela-

tivamente menor nos mesmos períodos (Figuras 250 e 251). 

Nos casos de predominância pode-se considerar a 

ocorrência de "Floração" das Euglenaceae pigmentadas nas 

duas estaçSes do Parque Zool6gico. Observou-se também que 

estas floraçSes ocorreram de forma repentina e rápida. 

Este resultado é plenamente concordante com o de 

MUNAWAR (1972): "o desenvolvimento de floraçSes de eugleno-

fíceas é bastante rápido e abrupto na natureza". 
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Em populações fitoplanctônicas, é freqilente que 

uma espécie predomine quantitativamente em certas épocas. 

Tal predominância pode ser entendida como uma evidência de 

que a espécie em questão é bem sucedida e está perfeitamen

te adaptada às condições reinantes (KUTNER, 1972). 

A variação sazonal das Euglenaceae pigmentadas nas 

estações 1 e 2 do Parque Zoológico foi bem típica. Em ou

tras palavras, a densidade populacional foi significativa

mente maior no período chuvoso e quente e menor no período 

seco e frio {_Figuras 250 e 251). 

MUNAWAR (1972) também observou "blooms" de Euglen~ 

ceae pigmentadas no período quente e chuvoso (janeiro e 

maio de 1963}. 

Na Repr~sa do Jacaré-Pepira, em Brotas, Estado de 

são Paulo, FRANCO (1982) encontrou que a variação da densi

dade populacional de euglenofíceas foi peculiar a cada esta 

ção, tanto no verão corno no inverno, não observando qual-

quer relação mais estreita entre o número de euglenofíceas 

e os números totais de organismos em cada estação. Verifi

cou, ainda, que em 03.II.l978 os valores foram iguais em 

três pontos extremos da represa e que isso talvez sugerisse 

uma dist,ribuição homogênea das euglenofíceas na represa, fa 

to este que não se repetiu nas coletas posteriores. 

A diferença fundamental entre as estações 1 e 2 

do Parque Zoológico ficou bem evidenciada através da análi

se quantitativa das Euglenaceae pigmentadas pois a' duração 

do período em que ocorreu maior número de indivíduos foi di 

ferente para cada estação, sendo maior na 2 e também, nesta 

estação os valores da análise quantitativa 

maiores. 

foram sempre 



3.2.2. ANÁLISE DOS DADOS CLIMATOLÓGICOS 

3.2.2.1. PLUVIOMETRIA 
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o Estado de são Paulo, localiza-se na Região sude~ 

te do Brasil, a qual, segundo NIMER (1977), é caracterizada 

pela homogeneidade clirn~tica: o rn~xirno pluviométrico para 

toda a região ocorre no solstício de verão, enquanto que o 

mínimo, determinando ou não a existência de seca, verifica-

se no solstício de inverno. A homogeneidade característica 

deve-se ao fato de que em toda a Região predominam deterrni-

nados ventos. 

Operíodo abrangido por este estudo -outubro de 

1982 a setembro de 1983 - caracterizou-se pelo elevado índi 
c 

ce pluviométrico e pela irregularidade na distribuição das 

chuvas, podendo-se observar pela Tabela 30 e Figura 252 que 

o valor mais elevado de total di~rio de pluviometria 

(64,3~) foi registrado na coleta de 06.VI.l983. 

Os totais di~rios de pluviometria apresentaram urna 

grande variação nos·valores de suas amplitudes no período 

estudado (Tabela 30 e Figuras 261 e 262). 

As maiores precipitações ocorreram no período de 

dezembro de 1982 a junho de 1983, sendo que em fevereiro de 

1983 registrou-se o maior índice pluviométrico mensal, 

329,2rnrn. o·oposto foi observado entre julho e agosto de 

1983 e neste Último mês, obteve-se o menor índice pluviomé-

trico, 14,3rnrn (Tabela 31 e Figura 260). 

Na Represa Billings~ em são Paulo, XAVIER (1979) 

registrou a ocorrência de um período com maiores precipita-

ções de outubro de 1976 a março de 1977 e outro com menores 
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precipitações de abril a setembro de 1977, sendo que em 

maio, junho e agosto de 1977, os valores de pluviometria ul 

trapassaram lOOmm. 

O Estado de São Paulo apresenta-se, geralmente, 

com precipitação anual inferior a 1250mm, clima Úmido e su

perúmido (ND1ER, 1977). 

A média mensal de pluviometria no período de estu

do no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga foi de 

190, 2mm, atingindo uma precipitaçã·o total anual de 2282, 4mm 

{Tabela 31 e Figura 260). 

Em são Paulo, na Represa Billings, XAVIER (1979} 

.registrou, em 1977, 1650, 8mm para o índice pluviométrico ·to 

tal. 

Na Amazônia central, RIBEIRO Cl978l. registrou, em 

1977, uma precipitação total de 2434,9mm, apenas um pouco 

superior, portanto, à registrada durante este estudo. 

Constatou-se que, no Parque Estadual das Fontes do 

Ipiranga, a duração do período de altas precipitações ultra 

passou àquela do período de baixas precipi taçõ'es, não haven 

do propriamente um período sem precipitação, mas sim um de 

estiagem ou de baixa precipitação o que concorda com a de

signação encontrada em NIMER (19771 de clima tropical mesa

térmico brando superúmido com subseca. Isto significa a 

ausência de mês seco, embora o mês de julho e agosto apre

sentassem baixos índices pluviométricos. 

Os maiores efeitos da precipitação fazem-se sentir 

quando esta é relativamente forte e ocorre durante um curto 

período de tempo (MciNTIRE, 1966). 

Assim, o fato de quase não se ter encontrado repr~ 
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sentantes de Euglenaceae pigmentadas nas análises qualitati 

va em 06.V.l983 nas estações estudadas (Tabelas de 1 a 3), 

não significa, entretanto, a inexistência de certos táxons 

nessa época, mas sim/que as coletas foram efetuadas em épo

ca não propícia, uma vez que na véspera e no dia dessa cole 

ta choveu bastante e isto deve, sem dúvida, tem sido um dos 

motivos de ausência de muitos tãxons nas amostras. 

Em geral, após urna forte chuva, a quantidade de 

sólidos em suspensão (argila e silte, por exemplo) aumenta, 

levando muitos organismos para o fundo do lago e influen

ciando, assim, na penetração de luz e na fotossíntese. 

Em relação a isso, PANITZ (1980) verificou na Re

presa do Broa, em são Carlos, que durante o período de 

abril a agosto de 1978, o qual correspondeu à época menos 

chuvosa, a quantidade de material em suspensão foi bem me

nor do que no período mais chuvoso, de setembro de 1977 a 

março de 1978. Portanto, a precipitação influencia a con

centraÇão do material em suspensão, pelo carreamento de ma~ 

terial dos ecossistemas circundantes e pela ressuspensão de 

nutrientes acumulados nos sedimentos. 

· No período em que a chuva foi mais abundante, a 

análise quantitativa de Euglenaceae pigmentadas, no Parque 

Zoológico mostrou os maiores valores (Figuras 250, 251 e 

261}, que, possivelmente, foram decorrentes do fato das chu 

vas carrearem compostos orgânicos ou inorgânicos que servi

ram de nutrientes para as algas. 

Segundo MUNAWAR (1972), um "bloom" de Euglenaceae 

pigmentadas, foi registrado em maio de 1983, no local mais 

poluído de uma represa na !ndia, logo em seguida a uma for-
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te chuva. Em junho (época da seca), o "bloom" desapareceu 

e voltou novamente na estação chuvosa. O mesmo autor, co

menta, entretanto, que é muito difícil conceber que a maté-

ria orgânica nitrogenada se torne disponível para as Eugle-

naceae pigmentadas logo após as chuvas, sem que decorra o 

tempo necessário para que este composto seja desintegrado 

em sua forma assimilável pelas algas. 

VISSER (1974) comenta que a água da chuva parece 

ser uma das principais fontes de amônia e nitrato. Na maio 

ria dos ambientes de regiões temperadas, o teor de amônia, 

nas águas das chuvas é maior do que o de nitrato, mas em re 

giÕes tropicais, onde a camada fotoquímica, nas partes sup~ 

riores da atmosfera, é grande, há um aumento da formação de 

nitrato sobre a de amônia. Neste trabalho não foi feita 

análise química da água da chuva e, consequenternente, tor-

na-se impossível corroborar ou não tal afirmação. 

3,2,2,2, RADIACÃO SOLAR , 

A radiaçã·o solar direta é o fator que mais contri-

bui para o aquecimento da água de reservatórios e lagos, 

pois determina, segundo PANITZ (1980}_, a distribuição de 

calor e a estratificação térmica e, principalmente, o de-

senvolvimento sazonal dos organismos. 

A radiação solar que chega ao Parque Estadual das 

Fontes do Ipiranga mostra um ciclo sazonal bem típico, com 

um máximo de 572,0R..y (no verão) e um mínimo de 52,0ly (no 

inverno). 

A Tabela 30 e a Figura 253 mostram que os valores 

de totais diário~ de radiação solar obtidos no verao estive 
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ram por volta de 414,0ly (máximo de 572,0ly em 02.XI.l982), 

enquanto que no inverno os valores estiveram em torno de 

216,5l.y (mÍnimo de ·s2,0l.y em 06.VI.l983) .• 

No período de outubro de 1982 a março de 1983 os 

valores de amplitudes e medianas de radiação solar foram 

muito mais elevados do que no de abril de 1983 a setembro 

de 1983 (Figura 263). Quanto ao período anual estudado, a 

variação dos valores da amplitude da radiação solar foi 

acentuada (Figura 264). 

Na Represa do Lobo, PANITZ (19-80)'_ registrou o va

lor máximo de 627,27cal./cm2/dia de radiaçãó solar no mês de 

dezembro de 1977 e o mínimo de 242,62cal./cm
2
/dia no mês de 

maio de 1978. 

Assim, vemos que os valores de radiaçãó solar obti 

dos na Represa do Lobo aproximam-se bastante daqueles encon 

trados no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. 

3.2.2.3. fNSOLACÃO , 

A insolaçãó mede, num determinado ponto, o número 

de horas em que o sol está descoberto. Ela aquece mais ra

pidamente o ar que a água, mas sendo o calor específico da 

água mais elevado que o do ar, seu aquecimento e resfriamen 

to são mais lentos, tornando o ambiente aquático mais está-

vel que o terrestre. 

Na Tabela 30 e a Figura 253 foi possível observar 

que nos dias das coletas de agosto (Ol.VIII.l983) e de se

tembro- (05.IX.l983) foram registrados os valores mínimos de 

insolação: 0,0 horas. Já em novembro (02.XI.l982), a inso

lação atingiu seu valor máximo de 7,3 horas. 
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No período de outubro de 1982 a março de 1983, os 

valores das amplitudes e medianas de insolação foram mais 

elevados do que os do período de abril a setembro de 1983 

(Figura 263). Quanto ao período anual estudado, a variação 

dos valores da amplitude de insolação foi bastante acentua

da, bem mais que a da radiação solar {Figura 264). 

3.2.2.4. NEBULOSIDADE 

A nebulosidade é inversamente proporcional ã ins~ 

lação (e radiação solar} e, no cálculo da porcentagem geral 

serve de complemento desta. 

A Tabela 30 e a Figura 253 mostram que os dados 

dos totais diários de nebulosidade obtidos apresentaram o 

máximo de 10,0 décirros em 07.II.l983, 06.VI.l983, Ol.VIII.l983 e 

05.IX.l983, e o mínimo de 0,0 décimos em 02.XI.l982 e 04.IV.l983. 

No período de abril a setembro de 1983 (que abran

geu época de estiagem e inverno) os valores das amplitudes 

e medianas de nebulosidade foram mais elevados do que no de 

outubro de 1~82 a março de 1983, que abrangeu época de chu

vas e verão (Figura 263). Quanto ao período anual estuda

do, a variação dos valores da amplitude de nebulosidade foi 

sempre acentuada (Figura 264). 

3.2.2.5. TEMPERATURA DO AR 

A Tabela 30 fornece os valores diários de tempera~ 

tura do ar no dia da coleta fornecidos pelo Instituto Astr~ 

nômico e GeofÍsico da Universidade de São Paulo. A Figura 

254 mostra a variação dos valores de temperatura do ar du-
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rante o período de outubro de 1982 a setembro de 1983, que 

variaram entre o mínimo de 12,8°C (04.VII.l983) e o máximo 

de 22,0°C (02.XI.l982). 

Os valores da temperatura do ar, registrados nas 

estações estudadas, no momento da coleta, pela autora do 

trabalho, bem como suas amplitudes e medianas, estãO expres 

sos nas Tabelas 33 a 35 e Figuras 255 e 267. 

Os valores de temperatura do ar na estação 1 (.Tabe 

la 33) mostraram uma variação de 13,0 (04.VIII.l983) a 

29,0°C (02.XI.l982) e na estação 2 (Tabela 34) de 13,5 

( o -06.VI.l983) a 29,0 C (02.XI.l982) e na estaçao 2 

34) de 13,5 (06.VI.l983) a 29,0°C (02.XI.l982). 

4 (Tabela 35), a temperatura do ar variou de 13,0 

(06.VI.l983) a 28,0°C (02.XI.l982). 

(Tabela 

Na estação 

A temperatura do ar apresentou uma variação sazo-

nal considerada típica (Figuras 255, 265 e 267), ou seja, 

com valores mais elevados no verão e menores no inverno. 

Como sempre acontece no Estado de são Paulo, os pe 

ríodos de temperatura mais elevada coincidem com os de 

maior pluviosidade (Figura 261), no verão, e os de menor 

temperatura, com o de estiagem (Tabelas 30 e 31 e Figuras 

265, 266 e 261, respectivamente). 

Quando a temperatura do ar foi de 25,0°C na esta

çao 1, em 07.II.l983, e de 24,0°C na estação 2, em 

02.V.l983, ocorreram os maiores valores da análise quantita 

tiva das Euglenaceae pigmentadas. 

MUNAWAR (1972) registrou valores da temperatura do 

ar variando entre 31,0°C e 34,0°C quando ocorreu o "bloom" 

de Euglenaceae pigmentadas em maio de 1963, em Hyderabad, 
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!ndia. 

Quantativamente, foi registrado grande declínio 
-

das Euglenaceae pigmentadas na região estudada durante o in 

verno (Figuras 250 e 251), o mesmo havendo sido registrado 

por MUNAWAR (1972). 

Através da Figura 255, observa-se que a temperatu-

ra da água de superfície acompanhou, de modo geral, a do 

ar. 

Na Represa Billings, em são Paulo, XAVIER (1979) 

encontrou valores de temperatura do ar variando de 14,5 a 

28,8°c, no período de outubro de 1976 a setembro de 1977. 

o o A temperatura da água variou de 17,8 C a 28,5 C. Observou-

se que a temperatura da água acompanhou a do ar. 

Segundo TUNDISI (1977), a radiação solar e a tempe 

ratura são fatores controladores e nã·o limitantes da produ-

ção nos trópicos, estabelecendo seu limite superior. 

3,2,2,6. EVAPORACÃO 
I 

A Tabela 30 e a Figura 254 mostram que os valores 

de totais diários de evaporação obtidos, atingiram um máxi-

mo de 2,70mrn em 04.VII.l983 (quando o vento atingiu sua 

maior velocidade) e um mínimo de O,lOmm em 06.VI.l983 (qua!!_ 

do o total diário de pluviometria foi máximo). 

No período de outubro de 1982 a março de 1983, os 

valores das amplitudes e medianas de evaporação foram maio-

res do que no de abril a setembro de 1983 (Figura 265), is-

to é, a evaporaçãó foi maior no período mais quente. 

Quanto ao período estudado, a variaçãó dos valores 
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da amplitude da evaporação foi acentuada (Figura 266), apr~ 

sentando variação sazonal dita típica, conforme explicado 

em parágrafo anterior. 

3,2,2,7. VELOCIDADE DO VENTO 

A Tabela 30 e as Figuras 254, 265 e 266, mostram a 

variação sazonal local da velocidade do vento. O máximo de 

velocidade observada foi 4, Okm/h (04 .VII.l983) e o o# • 

m~n~mo, 

O,Okm/h (registrado em 03.1.1983, 07.III.l983, 04. III.l983, 

02.V.1983, Ol.VIII.l983 e 05.IX.l983. Observou-se que a velocida-

de do vento foi maior no primeiro período de estudo (outu-

bro de 19.82 a março de 1983 a setembro de 1983). 

Comparando-se os dados obtidos de velocidade do 

vento, verifica-se que estes sao relativamente baixos. 

WELCH (1952) afirma que um dos fatores responsá

veis pela turbulência da água é a velocidade do vento. 

Tal afirmação é confirmada por TUNDISI (1977), 

quando comenta que o papel dos ventos nos ecossistemas é g~ 

ralmente fundamental, pois, um de seus principais efeitos 

ecológicos é o de promover movimentos da água. Desta for

ma, há o transporte de energia e substâncias dissolvidas. A 

estrutura térmica é quebrada principalmente pela ação do 

vento e, em especial, quando o ambiente é desabrigado, como 

é o caso da Represa por ele estudada Wepresa do Lobo). PA 

NITZ (1980), para a Represa do Lobo, registrou 

máxima de até lOkm/h. 

velocidade 

Portanto, a velocidade relativamente baixa vento 

registrada neste trabalho (máxima de 4km/h) reforça a idéia 
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de que o fator que influi mais intensamente na circulação 

da água foi a chuva, principalmente considerando-se que os 

lagos estudados encontram-se em locais protegidos da açao 

do vento, isto é, circundados por montes e árvores. 

3.2.2.8. UMIDADE RELATIVA DO AR 

A Tabela 30 e as Figuras 252, 261 e 262 apresen-

tam os valores dos totais diários da umidade relativa do ar 

registrados no dia da coleta. Observou-se que na coleta de 

06.VI.l983 o valor máximo da umidade relativa do ar (97%) 

foi coincid~nte com os máximos da pluviometria (64,3mm) e 

com o valor baixo de temperatura do ar (13,2°C), da radia

çao solar (52ly) e da insolação (O,Oh).. As midias mensais 

da umidade relativá dó ar foram menores em julho 

(04.VII.l~83) e agosto (Ol.VIII.l983), período em que foram 

registrados tambim valores menores para a precipitação (Ta-

bela 30 e Figura 252), temperatura do ar, velocidade do 

vento, radiaçã·o solar e a insolação (Figura 254) • 

Os dados climatológicos mostram -· que nao existem 

grandes variaçoes na área de estudo, o que é característico 

de regiões tropicais, e que as diferenças nos valores dos 

dados climatológicos entre as estações· do ano são pouco 

acentuadas. Estas observações confirmam os resultados de 

muitos outros autores (TUNDISI, 1977; HINO, 1979; ,XAVIER, 

1979; PANITZ, 1980 e FRANCO, 1982}. 

Ao que tudo indica, o fator primordial no estudo 

climatológico da região sudeste é a pluviometria e, no caso 

particular do ecossistema aquático, a temperatura da água. 
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O fitoplâncton nao mantém constante, por si só, 

sua temperatura interna, tendo portanto, sua atividade meta 

bólica regulada pela temperatura ambiente. 

Os valores de temperatura da água 

o o 13,0 C (04.VII.l983) a 25,0 C (02.XI.l982) 

o o (Tabela 33~, de 15,0 C (06.VI.l983) a 26,0 C 

variaram de 

na estação 1 

(02.XI.l982) 

na estaçã·o 2 (Tabela 34) e de 16, 0°C (06. VI .1983) a 24, 0°C 

W2.XI.l983 e 03.!.1983) na estação 4 (Tabela 35). 

Através da Figura 267, observa-se que a temperatu-

ra da água apresentou um ciclo sazonal considerado típico, 

com valores máximos no verão e mínimos no inverno, consta

ta-se também que, de modo geral, não houve grandes varia

ções da temperatura da água no decorrer do período de estu

do. 

A radiação solar é muito importante na produção da 

estratificação térmica que, por sua vez, influencia os de

mais fatores físicos e químicos e, direta ou indiretamente, 

os organismos no corpo d'água. Devido ã pouca profundidade 

do local_de coleta (margens dos lagos), a estrutura térmica 

da coluna de água foi homogênea, não ocorrendo, 

estratificação térmica. 

portanto, 

Altas temperaturas tendem a aumentar a velocidade 

da decomposição da matéria orgânica na água. Assim, no ve

rão foram registradas quantidades menores de matéria orgâni 

ca, medida indiretamente pelo oxigênio consumido (Figuras 

255 e 257). 
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A temperatura da água foi um dos fatores que in-

fluiu na variação quantitativa das Euglenaceae pigmentadas, 

o ao atingir valores ao redor de 20,0 C provocou grande dese~ 

volvimento de duas espécies.deste grupo de algas. Em 

07.II.l983, à temperatura de 23,0°C, EugZena aommunis 

Gojdics reproduziu-se intensamente na estaçãO 1 (Figuras 

250 e 255) e em 02.V.l983 à temperatura de 21,5°C, EugZena 

poZymorpha Dangeard, e em 03.I.l983 à temperatura de 

25,5°C, Strombomonas ovaZis (Playfair~ Deflandre na estaç;o 

2 (Figuras 251 a 255). 

De um modo geral, os valores da análise quantitati 

va das Euglenaceae pigmentadas foram maiores quando a tempe 

ratura da água foi mais elevada (Figuras 250, 251 e 255). 

Os dados obtidos nesta pesquisa corroboram as afir 

mações de HUNAWAR (1972), segundo as quais os valores de 

temperatura entre 23,0°C e 39,0°C são favoráveis ao 

desenvolvimento de Euglenaceae pigmentadas na água. 

maior 

BRANCO (1959), ao contrário verificou diminuição 

do número de algas na Represa Billings, coincidente com a 

elevaçãO progressiva da temperatura durante os meses de ja 

neiro a março. Neste mesmo local, XAVIER (1979., 198lb) en-

centrou que, quantitativamente, o fitoplâncton foi menos re 

presentado nos períodos de temperatura mais alta que naque-

les de temperatura mais baixa. 

3.2.3.2. CoR 

A cor da água é dada pela presença de substâncias 

pigmentadas em solução ou em dispersão coloidal. Esta é a 

chamada cor "real". A massa d'água pode além disso, apre-
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sentar cor "aparente 11 causada pela interferência do reflexo 

de partículas em suspensão e quando a esta se acrescenta o 

reflexo de cores do ambiente, do céu, etc., ou a cor do lei 

to por transparência ou, ainda, partículas coloridas em sus 

pensao, obtém-se a cor total da água. 

Portanto, a cor da água pode derivar da presença 

de produtos de lignina, íons metálicos (principalmente de 

ferro e manganês), matéria orgânica em decomposição (tani

nos, ácido húmico) e efluentes industriais. Os dados de 

cor variaram de 390 1 0 (07.II.l983) a 2650,0mg/!Pt 

(06.VI.l983) na estação 1 (Tabela 33), de 210,0 

(07.II.l983) a 1680,0mg/t (07.III.l983) na estação 2 (Tabe 

la 34) e de 5,0 (04.VII.l983) a 125,0mg/!Pt (07.III.l983) 

na estação 4 (_Tabela 35) • 

Através da Figura 255 observa-se que o valor máxi

mo de cor ocorreu na estação 1 e o mínimo na estação 4. Os 

valores elevados registrados na estação 1 foram devidos, 

principalmente, ã grande quantidade de aves de grande porte 

(ema, seriema, etc.) que ao caminharem revolvem os sedimen

tos do fundo do lago (argila, silte).. Além disso, as excre 

tas destas aves também contribuem para aumentar a cor. 

A Figur~ 268 mostra as oscilações nas amplitudes 

dos valores de cor em todas as estações estudadas, podendo

se observar que estes foram maiores na estaçã·o 1. 

No período de outubro de 1982 a setembro de 1983, 

a variação dos valores de cor não apresentou relação com a 

temperatura da água; entretanto, observou-se sempre relação 

entre os valores máximos de cor e de pluviometr~a (Tabelas 

30, 31, 33-35 e Figura 269). 
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Na coleta de 06.VI.l983, a cor da água atingiu va

lores elevados nas três estaçõ·es amestradas, decorrentes 

provavelmente, de forte chuva registrada no dia da coleta e 

que provocou também elevação do pH da água (Tabelas 31, 

33-35 e Figuras 252, 256 e 260). Possivelmente a elevação 

do pH influenciou também o aumento dos valores da cor da 

água em 02.XI.82 nas estações 1 e 2 (Figuras 256), pois es

ta se torna mais acentuada, segundo BRANCO (1970) quando au 

menta o pH. Este fato foi nitidamente observado na coleta 

realizada no mês de novembro e de junho de 1983 em todas as 

estações estudadas (Figuras 255 e 256). 

3.2.3.3. TURBIDEZ 

A turbidez da água está relacionada com fenômenos 

de dispersão e absorção da luz, através da presença naquela 

de materiais particulados em suspensão (areia, argila, sil

te, microrganismos, etc.}. Valores relativamente altos de 

turbidez sao comuns na maioria das águas correntes. Baixa 

turbidez e deposição de sólidos são condições dominantes 

em lagos, quando estes não sofrem açã·o acentuada de ventos 

(MAIER, 19 7 7 } • 

Os dados de turbidez variaram de 230,0 

(02.XI.l982). a 490,0 FTU (05.IX.l983). na estação 1 (Tabela 

33), de 78,0 (02.XI.l982) a 640,0 FTU (06.VI.l983) na esta

ção 2 (Tabela 34) e de 4,6 (04.IV.l983} a 218,0 FTU 

(04.VII.l983) na estação 4 (Tabela 35). 

Através da Figura 255, observa-se que o valor máxi 

mo de turbidez ocorreu na estação 2 e o menor, na estação 

4. 
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A turbidez apresentou grande amplitude de variação 

nas estaçõ·es 1 e 2 e pequena na estaçã·o 4 (Figuras 268 e 

269). 

A elevada turbidez da água da estaçã·o 2 pode ser 

devida à presença de algas clorofiladas, que aí proliferam 

em grande número. Esta estação foi a que apresentou valo-

res mais elevados de turbidez e de densidade de Euglenaceae 

pigmentadas (Figuras 251 e 255). 

A cor da água exerce, ao contrário da turbidez uma 

açao seletiva sobre a luz, limitando, a penetração apenas 

de radiaçõ·es de certos comprimentos de onda. Geralmente, 

a cor característica de águas coloridas é a amarela, produ-

zida por certos compostos coloidais de grande peso molecu-

lar. são os chamados ácidos amarelos do solo, que sao pro

dutos da decomposição da matéria orgânica da própria água, 

ou de húmus do solo (BRANCO, 1970). 

A poluição por matéria orgânica, portanto, pode 

afetar as propriedades Ópticas de um corpo d'água através 

do aumento de um corpo d'água através do aumento da cor e 

da turbidez. Por essa razã·o, há uma relaçã·o quantitativa 

entre a cor e a quantidade de carbono orgânico presente na 

.. 
agua (BRANCO, 1970!. 

Aumentos acentuados da turbidez e da cor podem re-

duzir a profundidade da penetração das radiações solares. 

Podem também ocasionar a retenção do calor nas partículas 

em suspensão, o que acarretará o aumento da temperatura da 

água nas camadas superficiais. Portanto, a turbidez e a 

cor constituem fatores responsáveis pela limitação de luz e 

podem, com isso interferir no desenvolvimento de algas em 
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urna massa de água. Desse modo, águas claras permitem urna 

maior proliferaçã"o de organismos fotossintetizantes que 

.. 
aguas coloridas ou turvas. 

Verificou-se, portanto, que a água do Parque Zooló 

gico apresentou valores de cor e turbidez elevadas devido ã 

grande quantidade de material em suspensão (silte, argila, 

matéria orgânica}, que é o caso da estação 1; ou de algas 

pigmentadas (estação 2). 

3.2.4. DADOS QUÍMICOS DA ÁGUA 

... 
Da quantidade e das proporçoes relativas entre as 

várias substâncias e gases dissolvidos d~pendem, em larga 

escala, a quantidade e o tipo de organismos que vivem no aro 

biente. 

3.2.4.1. CoNDUTIVIDADE ELÉTRICA 

A salinidade da água doce costuma ser definida co-

mo a concentração total dos componentes iônicos. A quanti

dade total de material ionizado na água é obtida através de 

determinação da condutividade elétrica (MAIER, 1977). A 

condutividade varia com a concentração total de substâncias 

ionizadas dissolvidas na água, com a temperatura, com a mo-

bilidade, valência dos íons e com as concentrações real e 

relativa de cada íon. A condutividade elétrica mede, por

tanto, a quantidade de material ionizado em uma solução, a 

qual pode ser resultante do suprimento de nutrientes ao 

meio aquático. 

A condutividade elétrica é um parâmetro muito em-
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pregado no monitoramento da qualidade de águas residuárias, 

porque pode ser relacionada com o teor de sólidos dissolvi-

dos. 

Os dados de condutividade elétrica nao foram, ana-

lisados neste trabalho, sob o ponto de vista sazonal, por 

terem sido as determinações de seus valores iniciada ape-

nas na coleta de 07.III.l983. 

No período de 04.IV a 05.IX.l983, a condutividade 

elétrica variou de 81,0 (06.VI.l9E3) a 153,0ps/cm 

(05.IX.l983l na estaçio 1 (Tabela 36} e de 104,0 

(06.VI.l983) a 123,0ps/cm (04.IV.l983L na estação 2 (Tabela 

37). Neste mesmo período, os menores valores de condutivi-

dade elétrica foram registrados na estação 4 (Tabela 38) 
.. 

tendo variado de 51,0 (05.IX.l983) a 67,0ps/cm 

(04.VII.l983). 

Assim, a estação 1 apresentou os maiores valores 

de condutividade elétrica.ou pode-se afirmar que este local 

apresentou o maior teor de íons dissolvidos (Tabela 36). 

Comparando-se os dados deste estudo com os de ou

tros ambientes, observa-se como estes valores são elevados, 

principalmente os das estações 1 e 2. Segundo TUNDISI & 

col. (1978} nos lagos Dom Helvécio, Carioca e Bonita (Va-

le do Rio Doce, Minas Gerais} os valores de 

elétrica variaram entre 30,0 e 48,0ps/cm. 

condutividade 

Segundo GODOI (1964) , os ribeirões e rios de sã·o 

Paulo apresentam média de 40,0 a 55,0ps/cm de ionizaçio. 

GODOI (1975) e MAIER (1977) relacionaram os valo-

res de condutividade elétrica aos de pluviometria e consta-

tararn para aquela, valores mais baixos nos períodos de chu-
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va. 

Neste estudo, os valores mais elevados de conduti-

vidade elétrica ocorreram na estação 1 (153,0lls/cm) em 

05.IX.l983 e na estação 4 (67,0lls/cm) em 04.VII.l983 quando 

os valores de precipitação foram os ma·is baixos (Figuras 

256 e 261}. Provavelmente, ter-se-ia encontrado a mesma re 

lação de GODOI (1975) e MAIER (1977} se os dados de conduti 

vidade tivessem sido computados no período de chuva. 

PANITZ (1980), na Represa do Broa, também encon-

trou os valores mais elevados de condutividade elétrica, 

nos meses de maio e julho de 1978, ou seja, exatamente no 

período de baixa precipitação. 

3.2.~.2. PH 

O pH das águas de lagos e reservatórios tem rela-

-· çao direta com a geologia, a topografia e o tipo de solo da 

bacia de drenagem. Outro fato importante é a existência de 

uma relação direta entre a quantidade de gás carbônico, de 

carbonatos e o pH. Sempre que há uma maior quantidade de 

gás carbônico dissolvido no meio, os carbonatos reagem com 

ele e com a água transformando-se em bicarbonatos, que 
...... 

sao 

solúveis. Isso acontece principalmente quando baixa a tem-

peratura do ambiente, pois a água fria tem maior capacida-

de de dissolver e reter gases. No verão, com o aquecimen-

to da água, o gás carbônico torna-se menos solúvel, 'despre~ 

dendo-se sob a forma de bolhas e essà água não será mais ca 

paz de dissolver os carbonatos, que se precipitam. Porém, 

quando a água é rica em carbonatos e gás carbônico, estes 

agem como "tampão" dificultando a flutuação do pH além de 
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limites mais ou menos estreitos. Portanto, a variação saz~ 

nal do conteúdo do gás carbônico no ambiente é um dos prin-

cipais responsáveis pelo pH das águas naturais. 

As algas, para sua síntese orgânica, retiram o 

gás carbônico da água em que vivem. Este processo tem enor 

me importância pois, em águas fracamente tamponadas, duran-

te o dia, havendo maior intensidade de fotossíntese, o pH 

pode elevar-se bastante (BRANCO, 1962}. 

MUNAWAR (1972) chegou a conclusão que o meio onde 

vivem as Euglenaceae pigmentadas contém altas concentraçõ·es 

de gás carbônico livre C7, 76ppm). 

Os valores de pH variaram de 5,85 (04.IV.l983) a 

7,20 (02.~!.1982) na estaç~o 1 (Tabela 36), de 5,60 

(04.VII.l983) a~~O (04.X.l982) na estação 2 (~abela 37) e 

de 5,60 (02.V.l983) a 6,35 {04.X.l982) na estaçãO 4 (Tabela 

38) • 

Na estação 1, o pH atingiu valores 
.,. . 

m1n1m0s em 

abril de 1983 (Tabela 36 e Figura 256). Este fato deve ter 

ocasionado o desaparecimento da maioria das Euglenaceae pi.9:. 

mentadas (Figura 250). Nos meses seguintes até o final do 

estudo, não se observou a recuperação deste grupo de algas 

devido, possivelmente, ã diminuição da temperatura da água, 

bastante acentuada a partir do mês de junho de 1983 (Figura 

255). 

O valor máximo de pH na estação 1 foi de 7,2. 

Na estação 2, o pH atingiu seu vator mínimo em ju-

lho de 1983 (Figura 256); entretanto, a temperatura da água 

estava baixa desde junho (Figura 255), quando os valores da 

análise quantitativa das Euglenaceae pigmentadas evidenciou 
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o seu declínio (Figura 251). 

O valor máximo de pH na estação 2 foi 8,0. 

Observou-se neste estudo que as maiores densidades 

de Euglenaceae pigmentadas foram registradas nas estações 1 

e 2, quando o pH apresentava valores de 6,30 e 6,25, respec 

tivamente. Portanto, pode-se supor serem estes valores fa

voráveis ao desenvolvimento deste grupo de organismos. 

A estação 4 apresentou, geralmente, valores baixos 

de pH (menores que 6,0), o que, possivelmente, dificultou o 

desenvolvimento das Euglenaceae, que sempre se apresentaram 

em nGmero reduzido neste local. 

Nos locais estudados do Parque Estadual das Fontes 

do Ipiranga, os valores de pH foram sempre menores que 7,0, 

exceto na coleta -·éle 04 .X.l982 (estacão 1) e na de .• .=. . -

02.XI.l982 (estação 2), quando os valores de pH foram 8,0 e 

7,2, respectivamente. 

Os maiores valores de pH foram registrados no pe

ríodo de outubro de 1982 a março de 19B3 (período.. quente) 

em todas as estações estudadas (Figura 272 )_. 

PANITZ (19_80 }_ também registrou valores mais eleva

dos de pH (por volta de 6,2) na água de superfície da Repr~ 

sa do Lobo, nos meses de verão supondo que este fato tenha 

se dado provavelmente, pelo maior metabolismo da comunidade 

de organismos perifíticos devido ã temperatura mais elevada. 

TUNDISI (1977) encontrou valores mais elevados de 

pH (6,1) na água de superfície da Represa do Lobo, no perí~ 

do mais frio (inverno). 

TUNDISI (1977) comenta que o pH na Represa do Lobo 



228 

foi sempre menor que 7,0 e atribuiu esses valores baixos à 

contribuição do solo circundante, o qual é extremamente 

ácido. 

Nos locais estudados do Parque Estadual das Fon-

tes do Ipiranga, somente na estação 4 é que foram obtidos 

valores de pH sempre menores que 7. Nas demais, o pH tam-

bém foi ácido na maior parte das vezes, exceto em 04.X.l982 

na estação 1 (8,0) e.02.XI.l982 na estaç~o 2 (7,2). 

No período estudado, de outubro de 1982 a setembro 

de 1983, a variação dos valores da amplitude do pH foi 

maior na estação 1 e menor na estação 4 (Figura 273}. 

CONRAD & KUFFERATH (1954 )_ relatam que Lepooino Zis, 

Phaous e TraoheZomonas vivem geralmente em meios neutros ou 

ácidos e que a característica alcalina das águas salobras 

nao deve ser conveniente para este grupo de algas, conclu-

-· sao a que chegaram pela escassez destes organismos neste 

meio. 

3,2,4.3. ALCALINIDADE 

Em águas mineralizadas, a manutenção de condições 

próximas da neutralidade, é devida ao tamponamento por sis-

temas químicos, tais como o complexo dióxido de carbono 

bicarbonato- carbonato- cálcio (~~IER, 1977); portanto, 

alcalinidade é a medida da capacidade que as águas,têm de 

neutralizar ácidos. Esta capacidade é devida a presença de 

bases fortes e fracas, de sais de ácidos fracos (como bicaE 

bonatos, boratos, silicatos e fosfatos} e de sais de ácidos 

orgânicos, tais (como o ácido húmico e, no caso de águas p~ 
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luídas, os ácidos acético, propiônico e sulfúrico). Em 

águas superficiais, a alcalinidade pode ser devida à prese~ 

ça de grande quantidade de algas, que removem o dióxido de 

carbono da água, elevando o pH da mesma. Embora sejam 
.. v a-

rias as substâncias que conferem alcalinidade à água, as 

predominantes são: os hidróxidos, os carbonatos e bicarbona 

tos. 

Assim, a alcalinidade é uma medida da propriedade 

global da água, e só pode ser interpretada em termos de 

substâncias específicas e conhecendo-se a composição da 

amostra~ Por isso, constuma-se desprezar a contribuição de 

outros sais à alcalinidade e considerá-la devida, apenas, a 

hidróxidos, carbonatos e bicarbonatos. 

A alcalihidade variou de 0,52 (05.IX.l983) a 1,40 

meq/! (02.XI.l982) na estação 1 (Tabela 36) e de 0,65 

(06.VI.l983) a 1,52 meq/l (02.XI.l982) na estação 2 (Tabela 

37). Observa-se que nestas estações a alcalinidade atingiu 

valores máximos na mesma coleta. 

A alcalinidade variou de· 0,12 (07.II.l983) a 0,28 

meqj! (02 .XI.l982 a 06 .XII .1982) na estação 4 (Tabela 38) . 

Constata-se, assim, que os valores máximos de alca 

linidade em todas estações estudadas ocorreram no período 

de chuva. 

Segundo os critérios em A.P.H.A. (1975), os valo-

res de alcalinidade obtidos nos lagos do Parque · Estadual 

das Fontes do Ipiranga, por serem menores que 20,0 meq/!, 

podem ser considerados como pouco elevados. 

Os maiores valores de alcalinidade nas estações es 
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tações estudadas foram registrados no período mais quente 

(Figura 274). 

Ao longo do período de outubro de 1982 a setembro 

de 1983, a alcalinidade e o pH apresentaram valores pratica 

mente decrescentes nas estações 1 e 2 e aproximadamente 

constantes na estação 4 (Figura 257}. 

As amplitudes dos valores de alcalinidade foram 

maiores na estação 2 e menores na estação 4 (Figura 275). 

A Figura 257 evidencia que os valores do pH e da alcalinida 

de apresentaram variações comparáveis em todas estações e.:! 

tudadas. Alim disso, na coleta do dia 02.XI.l982, 

o pH foi máximo nas estações 1 e 2, a alcalinidade 
. 

quando 

também 

apresentou, nestas mesmas estações, seu maior valor. Nesta 

mesma época, as análises qualitativa e quantitativa das Eu-

glenaceae pigmentadas apresentaram valores mínimos. 

Presume-se portanto, que valores de pH e de alcali 

nidade acima de 7,0 e de 1,40 meq/.t, respectivamente, promo 

vem inibição no desenvolvimento da comunidade de Euglena-

ceae pigmentadas. 

3.2.4.4. ÜXIGÊNIO DISSOLVIDO E PORCENTAGEM DE 

SATURACÃO , 

Além do oxigênio dissolvido nas águas naturais ter 

origem da aeração atmosférica, também pode ser derivado da 

atividade fotossintética, principalmente de algas. sua con 

centração na água depende de vários fatores entre os quais 

se destacam a temperatura, pressão atmosférica, turbulência 

da água, respiração dos organismos, oxidação da matéria or-

gânica e fotossíntese. 
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a) Temperatura da água - a solubilidade do oxigênio varia 

inversamente com a temperatura, de modo que o aumento da 

temperatura pode resultar na diminuição do teor desse 

gás na água. Em virtude dessa dependência, o teor de 

oxigênio dissolvido pode apresentar variações diurnas e 

sazonais acompanhando sempre a temperatura da água. 

b) Pressão atmosférica - a solubilidade do oxigênio tem re-

lação direta com a pressãó atmosférica; assim uma dimi

nuição de pressão pode levar a uma diminuição proporcio

nal da quantidade de oxigênio na água. 

c} Turbulência da água aumenta a superfície de difusã·o do 

oxigênio do ar na água. 

dl Respiração dos organismos e oxidação da matéria orgânica 

- estes proc~ssos utilizam o oxigênio dissolvido na água 

contribuindo, assim para seu decréscimo. Em certas oca-

siões, a quantidade de oxigênio fornecido pela fotossín

tese é anulada pela atividade respiratória dos organis-

mos que aí se desenvolvem, é o que se denomina de ponto 

de compensaçã·o. 

e) Fotossíntese - flutuações na atividade fotos sintética 

refletem-se na quantidade de oxigênio dissolvido, princi 

palmente nas águas calmas, onde os vegetais submersos 

(plantas aquáticas), contribuem em muito para o aumento 

do teor do gás dissolvido na água (como é o caso da esta 

-çao 4). 

Considera-se uma água saturada de oxigênio, aquela 

em que a concentração do oxigênio dissolvido equivale a 

100% da prevista a uma dada temperatura. Entretanto, em 

tardes ensolaradas, águas contendo grande quantidade de fi-
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toplâncton podem atingir até 150% ou mais de saturação de 

oxigênio. 

Na estação 1, os valores de oxigênio dissolvido 

(Tabela 36) variaram de 0,88 (Ol.VIII.l983) a 5,88mg/l 

(02.XI.l982) e os de sua porcentagem de saturação de 9,40 

(Ol.VIII.l983) a 80,48%. Através da Figura 257, observa-se 

que, para ambas as variáveis, o valor máximo ocorreu no ve-

-· .... rao e o m~n~mo, no inverno. 

Em fevereiro de 1983, o número máximo de Euglena-

ceae pigmentadas (Figura 250) coincidiu com valores eleva-

dos de oxigênio dissolvido e de porcentagem de saturação 

(Figura 257). Provavelmente, a maior quantidade do gás no 

meio devem-se à atividade fotossintética das Euglenaceae 

pigmentadas. 

Na estação 2, os valores de oxigênio dissolvido 

(Tabela 37) variaram de 0,90 (04.VII.l983) a 5,78mg/l 

(06.VI.l983) e os de porcentagem de saturação, 

(04.VII.l983) a 59,42% (07.II.l983). Através 

257, observa-se que o valor mínimo destas 

também ocorreu na mesma época (no inverno). 

duas 

de 9,49 

da Figura 

. .. . 
var~ave~s 

O valor máximo do oxigênio dissolvido (Figura 257) 

ocorreu em julho de 1983, quando as Euglenaceae já tinham 

declinado bastante (Figura 251). Diante disso, pode-se su-

por que outro grupo de algas tenha ocupado o nicho deixado 

pelas Euglenaceae e colaborado na produção do oxigênio para 

o meio. 

De modo geral, os valores obtidos de oxigênio dis-

solvido e de sua porcentagem de saturação sugerem que as Eu 

glenaceae pigmentadas se adaptam à ambientes com deficiên-
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cia de oxigênio. 

MUNAWAR (1972) também faz suposição semelhante, 

acrescentando que, talvez, a deficiência de oxigênio favore 

ça o desenvolvimento das Euglenaceae pigmentadas. 

Na estação 4, os valores de oxigênio dissolvido 

(Tabela 38) variaram entre 2,58 (06.XII.l982} e 9,07mg/! 

(04.X.l982) e os de porcentagem de saturação (Tabela 38), 

entre 33,57 (06.XII.l982) a 116,52% (02.XI.l982). 

da Figura 257, observa-se que somente os valores 

destas duas variáveis coincidiram (no verão}. 

Através 

... . m1.n1.mos 

Nas coletas de 04.X.l982 e de 02.XI.l982, na esta-

çao 4, a porcentagem de saturação do oxigênio esteve acima 

de 100%, provavelmente a melhor qualidade da água (mais oxi 

genada), sem muita matéria orgânica dissolvida; o vento (Ta 

bela.30) e a chuva (Tabela 30 e 31) registrados nessas cole 

tas contribuíram para que esse fato ocorresse. 

A Figura 257 evidencia a similaridade entre o teor 

de oxigênio dissolvido e as porcentagens de saturação desse 

gás em todas as estações estudadas. 

Na coleta de 06.VI.l983, o oxigênio dissolvido e a 

porcentagem de saturação apresentaram valores elevados nas 

três estações amestradas (Tabelas 36-38). Observou-se a in

teração de vários fatores, os quais colaboraram para que is 

so acontecesse. Assim, a baixa temperatura da água aliou-

se à maior precipitação pluviométrica registrada no dia da 

coleta e à turbulência da água provocada pelo vento (Tabe-

las 30, 31 e Figuras 252, 256, 257 e 260). 

As amplitudes e medianas do oxigênio dissolvido e 

da porcentagem de saturação nos seis primeiros meses do es-

~ço do Dlblloteta e Documentoçl!o 
FliCULDI\DE DE SAÚDE PÚDUCA 
~J;JPJirt5JDt,l)~ DE ShO PAUtO 
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tudo (outubro de 1982 a março de 1983) e ao longo de todo o 

período foram maiores na estação 4 (Figura 277 e 279) do 

que na 1 e 2 (Figura 276 e 278t. 

3.2.4.5. ÜXIGÊNIO CONSUMIDO OU OXIDABILIDADE 

(MATÉRIA ORGÂNICA CARBONADA) 

Considera-se corno oxigênio consumido a quantidade 

de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica carbo 

nada da amostra. Esta é, portanto, urna determinação indir~ 

ta da quantidade de matéria orgânica carbonada, feita atra

vés da oxidação desta por permanganato de potássio. 

Os valores de oxigênio consumido na estação 1 (Ta

bela 361 variaram de 1,29 (07.III.l983) a 51,45rng/l 

(Ol.VII.l983). 

Através da Figura 257, observa-se que, na estação 

1, o oxigênio consumido apresentou o valor mínimo em maio 

de 1983 após haver sido registrado um grande desenvolvirnen 

to de Euglenaceae pigmentadas (de jan.eiro a abril de 1983). 

O valor máximo do oxigênio consumido ocorreu em junho de 

1983. Nesta mesma época, as análises qualitativa e quanti

tativa das Euglenaceae. pigmentadas deram corno resultado va

lores bastante baixos (Figuras 250 e 257). 

Os valores de oxigênio consumido na estaçãó 2 (Ta

bela 37) variaram de 2,04 (06.XII.l982 a 20,0rng/l 

{04.VII.l983). 

Através da Figura 257, observa-se que, na estação 

2 o valor mínimo de oxigênio consumido ocorreu em dezembro 

de 1982, quando a comunidade das Euglenaceae pigmentadas co 
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meçou a aumentar (Figura 251}. O valor máximo ocorreu em 

junho de 1983, logo após o pico máximo das Euglenaceae que 

aconteceu em maio desse mesmo ano, isto é, quando os valo-

res resultantes da análise quantitativa das Euglenaceae di-

minuiram bastante (Figuras 251 e 257}. 

Através da Figura 257, observa-se também que as 

duas estações do Parque ZoolÓgico apresentaram valores mais 

elevados de oxigênio consumido (matéria orgânica carbonada) 

no período mais frio. Tal fato se explica ou pela baixa 

temperatura, própria do período, que temperaturas baixas 

tende a reduzir a velocidade de decomposição da matéria or-

.... 1 d . t 1 'd d gan~ca, ou pe a presença e aves m~gran es que, v~n o o 

sul do país, chegam ao Parque Zoológico em maio, ficam até 

mais ou menos junho e podem perfeitamente contribuir, atra-

vés de suas excretas para o aumento da 

(oxigênio consumido) nessa época. 

matéria orgânica 

Dessa maneira, nos seis últimos meses do estudo 

(abril a setembro de 1983), o oxigênio consumido apresentou 

variação maior nas duas estações do.Parque Zoológico (Figu-

ra 280). 

HESS (1961) avaliou o nível de agravamento da po-

luiçãO do Rio Tietê superior, quando constatou que nesse 

rio, após forte chuva, o oxigênio consumido passou de 12,0 

para 19,0mg/l. 

Comparando-se os dados deste estudo HESS (1961) 

verifica-se como são elevados os valores registrados nas es 

tações 1 e 2. 

1. Informação pessoal do Senhor Werner Bockmann (Biólogo da 

Fundação Parque Zoológico}. 
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A estação 4, em relação às demais estações, apre

sentou os menores valores de oxigênio consumido (Tabela 38) 

que variaram de 0,0 (06.XII.l982, 02.V.l983, 04.VII.l983 e 

Ol.VIII.l983) a 12,37mg/l (07.III.l983). Em nove das 12 co 

letas efetuadas, as Euglenaceae pigmentadas não foram repr~ 

sentadas e nas que o foram ocorreram em pequeno número (Fi

gura 257). 

O Jardim Botânico, ao contrário do Parque Zoológi

co, nao hospeda aves migrantes e o oxigênio consumido apre

sentou sua maior variação no período de outubro de 1982 a 

março de 1983 (Figura 280). 

Analisando-se a variação do oxigênio consumido no 

período de outubro de 1982 a setembro de 1983, observa-se 

que a estação l-apresentou os maiores valores, seguida da 2 

e, por último; da estação 4 (Figura 281). 

Verificou-se, portanto, que as Euglenaceae pigmen

tadas ocorrem qualitativa e quantitativamente mais em am-

bientes mais ricos em matéria orgânica carbonada 

1 e 2) do que nos mais pobres (estação 4). 

HODGETTS ·(1922), LIND (1938}, GONZALVES & 

(1946}, .BAMFORTH (1958}, ZAFAR (1959, 1964) e 

(estação 

JOSHI 

MUNAWAR 

(1970, 1972) acreditam que a flutuação da comunidade de eu

glenofíceas deve estar correlacionada à quantidade de maté

ria orgânica no meio. 

MUNAWAR (1970) também correlaciona os valores quan 

titativos elevados de euglenofíceas com o teor de matéria 

orgânica. Afirma que lhe parece possível que a periodicida 

de desses organismos esteja associada à matéria orgânica. 
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Pelos resultados obtidos neste trabalho, tal suposição é 

confirmada. 

3.2.4.6, NUTRIENTES 

Entre os sais minerais, os que geralmente apresen

tam no ambiente aquático em quantidades insuficientes ao 

fitoplâncton são o nitrogênio e o fÓsforo. Por esta razão, 

as águas naturais, desde que não sofram despejos orgânicos 

e industriais, contêm, usualmente, pequenas densidades de 

algas. 

COMPOSTOS NITROGENADOS - O nitrogênio é encontra

do nas águas naturais, de modo geral, sob a forma de nitra

tos. Entretanto, especialmente em águas que recebem gran

des ~ontribuiçõ~s em matéria orgânica, podem ser encontra

das quantidades variáveis de compostos mais complexos, ins

táveis e que ainda não sofreram oxidação, tais como: campo~ 

tos orgânicos quaternários·, amônia e nitrito. Em geral, a 

presença destes denuncia a existência de poluição recente, 

uma vez que essas substâncias são rapidamente oxidadas na 

água graças, principalmente, a presença de bactérias nitri

ficantes (BRANCO, 1962). 

AM0NIA, NITRITO E NITRATO - Como indicadores, os 

compostos nitrogenados constituem um dos principais fatores 

de avaliação da qualidade da água. A amônia forma, por 

exemplo, como produto final da decomposição de compostos or 

gânicos, um gás solúvel na água; e quando presente em con

centrações maiores que 0,2mg/l, pode ser forte indício da 

presença de compostos orgânicos (BRANCO, 1964). 
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Segundo BRANCO (1978), a nitrificação geralmente 

nao se completa em ambientes muito ricos em matéria orgâni

ca, pois esta tem ação inibidora sobre as bactérias nitrifi 

cantes. Como fonte de nitrogênio, a amônia é requerida pe

las algas primeiro ao nitrato, porque aquela já se encontra 

na forma reduzida necessária para sua incorporação direta 

na forma orgânica pela alga. Caso contrário, isto é, se a 

alga incorpora nitrato diretamente, ela deverá dispender 

energia para reduzi-lo a amônia e enzimas nitrato-redutase 

devem estar presentes nas suas células. A presença de amô

nia inibe esta enzima. Assim, a tomada preferencial de 

amônia pela alga, quando aquela está presente, é feita em 

maiores quantidades do que quando é o nitrato que está pre

sente na água (HO, 197~). 

Geralménte, em águas não poluídas, a amônia e seus 

compostos ocorrem em quantidades relativamente pequenas, co 

mumente, da ordem de l,Omg/! (REID & WOOD, 1976). 

Na fase intermediária da oxidação de compostos or

gânicos de nitrogênio, a amônia é atacada por certas bacté

rias nitrificantes, como Nitrosomonas, que liberam Íons ni

trito durante o processo (REID & WOOD, 1976}. 

O nitrito é uma forma intermediária do nitrogênio, 

a qual pode ter origem de duas formas, quais sejam: como re 

sultado da oxidação da amônia pelas Nitrosomonas, em condi

ções aeróbicas; e pela redução de nitrato em condições anae 

róbicas por bac!erias que formam nitritos a partir de nitra 

tos, pois, a falta do oxigênio livre obriga estas bactérias 

a lançar mão do oxigênio incorporado nos nitratos (BRANCO, 

1962). 
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Os nitritos sao comuns em águas poluídas. Em 

águas arejadas (oxigenadas) sua presença é mais rara. Di.fi 

cilmente a concentração de nitrito em águas naturais ou em 

águas residuárias ultrapassa l,Omg/l. Em geral, sua concen 

tração é inferior a O,lrng/! (BRANCO, 1962). 

Isto é consequência dos processos de nitrificação 

e de desn~trificação serem muito rápidos, devido à grande 

instabilidade molecular do nitrito. 

Na fase final do processo de decornposiçã·o de subs

tâncias nitrogenadas, o nitrito é oxidado a nitrato. 

VOLLENWEIDER (1963) afirma que o nitrito se trans-

forma em nitrato em ambiente saturado de oxigênio. 

Antes do desenvolvimento das análises bacteriológi 

cas, as determinações das várias formas de nitrogênio eram 

utilizadas para verificação da qualidade sanitária da água. 

Se concentrações elevadas de amônia constituem indicaçã·o de 

poluição recente, concentraç~o elevada de nitrato é conside 

rada corno advinda de poluição mais antiga. O nitrato .. 
e a 

forma mais estável do nitrogênio em águas com urna certa poE_ 

centagern de oxigênio dissolvido. Dessa maneira, a sua con 

centração, bem corno a de outras formas de nitrogênio, -sao 

empregadas na verificação do grau de oxidação do 

aquático. 

ambiente 

A principal fonte de nitrogênio nas estações 1 e 2 

do Parque Zoológico é constituída pela excreção animal (de 

aves e outros animais) e a da estação 4 do Jardim Botânico, 

pela decomposição de matéria vegetal. 
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3.2.4.6.1. 1\MÔNIA 

Na estação 1 {Tabela 39), o teor de amônia variou 

de 0,20 (.07.II.l983) a 3,12mg/.t {06.XII.l982). Através da 

Figura 258, observa-se que, nessa estação, o valor .... 
m1.n1.mo 

de amônia, registrado em fevereiro de 1983, coincidiu com 

o máximo valor da análise quantitativa das Euglenaceae pig-

mentadas. 

O valor máximo de amônia (3,12mg/.tl foi registrado 

em dezembro de 1982 {Figura 258) e coincidiu com a baixa 

concentração do oxigênio dissolvido e consumido {Figura 

258); portan_to, a concentraçãó de amônia, no caso, não pode 

ser devida ã decomposição de matéria orgânicà (.caso contrá

rio, o oxigênio consumido seria alto). Talvez, isso se de-

va ã maior taxa de excreçao dos animais . (ema, seriema, 

etco) que estão em metabolismo mais intenso no verao. 

O outro pico de amônia, registrado em agosto de 

1983 e ligeiramente menor que o anterior (3,0mg/.t), coinci

diu com baixa taxa de oxigênio dissolvido (inclusive a de 

saturação do oxigênio) ~ a alta taxa do oxigênio consumido, 

significando, muito provavelmente, que a amônia, no caso, 

foi proveniente da decomposição da matéria orgânica {Figura 

2581. Outro fato que chamou a atenção, é que este pico de 

amônia coincidiu com a quase ausência de Euglenaceae pigme~ 

tadas. Dessa forma, não havia organismos suficientes para 

consumir o nutriente e a amônia aumentou bastante. 

Como já exposto anteriormente, MUNAWAR {1972) co-

menta que é muito difícil conceber que a matéria orgânica 

nitrogenada se torne disponível para as Euglenaceae pigmen-



tadas logo após as chuvas, pelo fato de levar algum 

241 

tempo 

para que este composto seja desintegrado em sua forma assi

milável pelas algas. Acrescentou, ainda que é muito prová-

vel que as euglenofíceas em seu ambiente natural 

mais de fontes inorgânicas de nitrogênio. 

dependam 

Isto foi confirmado pelo fato da variação dos valo 

res de amônia coincidirem, de modo geral, com aquelas da 

análise quantitativa das Euglenaceae pigmentadas. 

Na estaçã·o 2 (Tabela 40)_, o teor de amônia variou 

de 0,10 {07.III.l983) a 6,20rng/l (02.XI.l982). Através da 

Figura 258, observa-se que o valor mínimo de amônia, nesta 

estação, foi registrado em março de 1983 e também coincidiu 

com o valor máximo de Euglenaceae pigmentadas (Figura 251). 

O valor-máximo de amônia foi registrado em novem

bro de 1982, quando quase não havia Euglenaceae pigmentadas 

(Figura 251). para consumi-la. 

Para se ter uma idéia de corno os valores obtidos 

nas estações do Parque Zoológico são altos, basta dizer que 

XAVIER U98lal., ·em águas poluidas por matéria orgânica car

bonada da Represa Billings, em são Paulo, encontrou valores 

de amônia entre 0,20 e 2,4rng/l. 

ROCHA & NARDUZZO (1975). estudaram o lago do Parque 

Zoológico (recinto n9 70) que corresponde a estação 2 deste 

trabalho e encontraram valores de amônia entre 0,0 e 

0,66mg/l. Portanto, através da análise dos valores de amô

nia em 1975 e 1983, verifica-se corno a poluiçãó orgânica se 

agravou. 

Na estação 4 (Tabela 41), o teor de amônia variou 

de 0,08 (02.V.l983) a 0,74mg/l (07.III.l983). Através da 
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Figura 258, observa- se que o valor mínimo de amônia ocor-

reu em maio de 1983 e o máximo, em março de 1983. Esta es

tação apresentou valores baixos de amônia, comparativamente 

com as outras estações estudadas. 

Talvez seja possível associando os baixos valores 

de amônia e pH (geralmente menor que 6,0} nas águas da esta 

ção 4, considerá-los como fatores condicionantes de uma 

quase ausência de Euglenaceae pigmentadas nesse meio {Tabe-

la 3). 

Analisando-se as estações do Parque ZoolÓgico veri 

fica-se que, independentemente do período de coleta (chuvo-

soe quente ou. seco e frio), os valores de amônia registra-

dos foram relativamente elevados. 

Ao longo- do ano, a variação dos valores de ampli·t~ 

de de amônia foram maiores na estação 1 e menores na esta-

ção 4 (Figuras 282 e 283). 

A amônia não constitui fator limitante nas esta-

ções 1 e 2 do Parque Zoológico, ·ao contrário do que ocorre 

na estação 4 do Jardim Botânico. 

Segundo HUBER-PESTALOZZI (1955)_, para a maioria 

das euglenofíceas, pode-se dizer que o fator decisivo em re - -
lação ao comportamento biolÓgico, principalmente na escolha 

do habitat, é sua preferência por meios que contenham um 

certo teor de amônia. Este fato foi confirmado nas esta-

ções 1 e 2, onde os maiores valores qualitativos e quantita 

tivos das Euglenaceae pigmentadas coincidiram com a maior 

concentração de amônia. (Figuras 250, 251 e 258). 
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3.2.4.6.2. NITRATO 

Na estação 1 (Tabela 39.)_, o teor de nitrato variou 

de 0,12 (_Q7.II.l983} a 2,75mg/l (Ol.VIII.l983}. Através da 

Figura 258, observa-se que os valores reduzidos de nitrato 

e de amônia em fevereiro de 1983, coincidiram com valores 

elevados de Euglenaceae pigmentadas ~igura 250). Nesta 

mesma época, os valores de oxigênio dissolvido e de porce~ 

tagem de saturação foram elevados. g provável que este gr~ 

po de algas possa ter contribuído, através do processo fo-

tossintético, na liberação de oxigênio dissolvido ao meio 

aquático, mas antes disso, consumiu toda a amônia (nutrien-

te disponível} no desenvolvimento de sua população; portan-

to, embora houvesse condiçÕ'es para a transformaçã·o bacterio . . --
lógica de amônia'' em nitrato' os baixos valores mostraram 

que a.amônia foi consumida, muito provavelmente, pelas Eu-

glenaceae. 

Na estação 2 (Tabela 40)., o teor de nitrato variou 

de 0,11 (06.VI.l983) a 1,37mg/l (04.IV.l983) .• Através da 

Figura 258, observa-se que nesta estação, o valor mínimo de . . 

nitrato ocorreu em junho de 1983, e o máximo, em abril des-

se mesmo ano. Ambos coincidiram com valores reduzidos da 

análise quantitativa de Euglenaceae pigmentadas. 

Para HUNAWAR (1972) as flutuações dos valores de 

nitrato coincidiram aproximadamente com aquelas das Euglen~ 

ceae pigmentadas. 

Na estação 4 (Tabela 41}, o teor de nitrato variou 

de 0,0 (06.XII.l983) a 3,82mg/l (04.VII.l983). Através da 

Figura 258, observa-se que o valor mínimo de nitrato ocor

reu em dezembro de 1982, quando os valores de oxigênio dis-
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solvido e de saturação foram também muito pequenos (2 ,58m/.t e 

33,57%, respectivamente). O valor máximo de nitrato ocor

reu em junho de 1983, quando os valores de oxigênio dissol

vido e de saturação foram altos (6,18mg/.t e 64, 64, respectivam:mte). 

De modo geral, ocorreu maior oxidação de amônia a 

nitrato na estação 4 do Jardim BotânicO do que nas outras 

duas, provavelmente porque a água daquela estação apresen

tou-se sempre mais oxigenada (Figura 258). 

A variação dos valores de amplitude e mediana de 

nitrato (Figura 282) foi ligeiramente maior nos seis Últi

mos meses de estudo (abril a setembro de 1983}. 

ROCHA & NARDUZZO (1975} encontraram valores de ni

trato para a estação 2 do Parque Zoológioo entre 0,02 e 0,28mg/.t. 

Na Represa do Lobo, em são Carlos, TUNDISI (1977} 

encontrou valores de nitrato entre 0,0 e 1,06mg/.t. 

3.2.4.6.3. NITRITO 

Em todas as estaç5es estudadas (Tabelas 39, 40 e 

41), o teor de nitrito foi baixo. Em virtude da molécula 

de nitrito ser muito instável, os processos de nitrificação 

e de desnitrificação são rápidos; assim, foram registrados 

valores baixos de nitrito tanto nas estaç5es 1 e 2 do Par

que Zoológico (água com maior teor de matéria orgânica) co 

mo na estação 4 do Jardim Botânico (água com menor teor , de 

matéria orgânica). No primeiro caso, ocorreu mais amônia e 

pouco nitrito (devido a água apresentar baixo teor de oxigê 

nio dissolvido). Na estação 4 do Jardim Botânico que apre

senta água com oxigênio suficiente para ocorrer a oxidação, 
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ocorreu a transformaçã·o até nitrato. 

3.2.4.6.4, FósFORO INORGÂNICO DISSOLVL 

DO CP-P04) 

De modo geral, dentre os elementos mais necessá

rios para o crescimento das algas e outras plantas aquáti

cas, o fósforo é um dos mais escassos. Provém, entre ou

tras fontes, de rochas fosfáticas (apatita} e de compostos 

inorgânicos fosforados do solo. 

Segundo MOSS (1981), o fósforo está presente nos 

ambientes aquáticos não apenas como íons de fosfato inorgâ-

nico, mas como compostos orgânicos de fósforo e, também, 

no interior dos microrganismos vivos e nos detritos mortos. 

Aperias algumas dessas formas são imediatamente disponíveis 

para o crescimento das algas e plantas aquáticas, mas ou

tras podem vir a sê-lo através da atividade microbiana na 

água. 

Algas e bactérias, como também plantas aquáticas, 

zooplâncton, etc., incorporam rapidamente fósforo inorgâni

co. Além disso ele é relativamente insolúvel em pH alcali

no e em altas concentrações de cálcio, pode precipitar (HO, 

1979). 

Experiências realizadas em laboratório revelaram 

que mais de 95% do fósforo radioativo adicionado à cultura 

de algas, pode ser gasto pelo fitoplâncton e bact~rias em 

apenas vinte minutos (REID & WOOD, 1976). 

Segundo HO (1979), muitas algas podem absorver fos 

fato muito além de suas necessidades reais e estocá-lo em 
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suas células sob a forma de corpos celulares de poli-fosfa

to. 

Os corpos d'água que apresentam alguma população 

. vegetal, contêm pequena quantidade de fosfato: em alguns 

casos, em concentração inferior O, OOlmg/ .e. (REID & t>JOOD, 

1976) • 

As concentrações Ótimas de fósforo na água, que 

são necessárias ao desenvolvimento de álgas, situam-se ao 

redor de 0,1 a 1,8mg/l, sendo que o consumo de fósforo pe

las algas é maior quando a fonte de nitrogênio é o nitrato 

do que quando o é a amônia (BRANCO, 1969l. 

o aumento do teor de sais de fósforo e nitrogênio 

nas águas pode ser devido a despejos domésticos e indus-

triais em que a principal fonte de fósforo são os detergen

tes. rocHA & coL (1~71} considera que o fósforo não é fator limi 

tante em águas que recebem poluição por esgoto doméstico. 

Na estaçãO 1, a concentração de fósforo (Tabela 

39) variou de 0,0 (D6.XII.l982 e 04.VII.l983l a 470,0~g/l 

(05.IX.l983). 

Em dezembro de 1982, baixos valores de fósforo fo

ram registrados na estação 1. A partir dessa época os valo 

res começaram a elevar-se, atingindo o seu máximo em maio de 

1983 (Figura 259}. Neste mesmo local, as Euglenaceae pig

mentadas apresentaram valores quantitativos elevados em fe

vereiro de 1983 (Figura 250), ou seja, quando os valores de 

fosfato eram.elevados. 

Na estação 2, os valores de fósforo (Tabela 40) va 

riaram de 0,0 (06.XII.l982} a 54l,O~g/l (05.IX.l983). Através 

da Figura 259, observa-se que o valor mínimo ocorreu em de-
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zembro de 1~82, quando, foi também reduzida a representativ~ 

dade da comunidade de Euglenaceae pigmentadas Wigura 251). 

O máximo de fósforo nessa estação deu-se em abril 

de 1983 (Figura 259), quandó a análise quantitativa das Eu-

glenaceae pigmentadas apresentou valores baixos (Figura 

251). Entretanto, no mês seguinte, ocorreu o inverso, isto 

é, o grupo de algas consumindo.o fósforo disponível até es

gotá-lo apresentou, em seguida, desenvolvimento máximo. 

ROCHA & NARDUZZO (1975) encontraram valores de fés 

foro para a estação 2 entre 0,008 e 0,25mg/.t. 

Na estação 4, os valores de fÓsforo (Tabela 41) 

variaram de 0,0 (06.XII.l982, 03.1.1983 e 07.II.l983) a 

145,60~g/.t (04.IV.l983). Através da Figura 259 observa-se 

que o fósforo atingiu valor máximo em abril de 1983; entre 

tanto, os valores das análises qualitativa (Tabela 3) e 

quant~tativa (Tabela 22) das Euglenaceae pigmentadas foram 

baixos. 

Nas estações amestradas no Parque Estadual das Fon 

tes do Ipiranga, o teor de fosfato mostrou-se aquém do espe 

rado. Possivelmente, para manutenção de grande população 

fitoplanctônica existente nestes locais, o consumo do fosfa 

to deve ser extremamente rápido, tornando difícil sua detec 

ção, principalmente considerando-se que na metodologia utili 

zada não se computou fósforo orgânico. 

Na Represa do Lobo, em são Carlos, TUNDISI (1977} 

registrou valores de fósforo entre 6,66 e 8,30mg/.t. 

De um modo geral, os maiores valores de fósforo fo 

raro registrados no perlodo mais frio, de abril a setembro 

de 1983, em todas as estações amestradas Wiguras 260 e 
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Ao longo do ano, outubro 

1983, os valores do fósforo foram 

Parque Zoológico e menores na do 

285). 
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de 1982 a setembro de 

maiores nas estações do 

Jardim Botãnico (Figura 

Pelos dados obtidos, verificou-se que nas estações 

do Parque Zoológico, o fÓsforo não é um fator limitante pa

ra as Euglenaceae pigmentadas. 

Teores de nitrogênio e fÓsforo, respectivamente, 

de 0,30mg/! e de O,Olmg/!, são suficientes para desenca

dear "floração". Logo que esta se inicia, poderá cair o 

teor de nitrogênio. Por isso, dados isolados do teor de 

composto nitrogenados, nada indicam sobre a proliferação de 

algas naquele instante (BRANCO, 1964). 

Correlacionando fósforo, amônia e Euglenaceae pig-

mentadas, observou-se que na estação 2, os valores desses 

dois nutrientes diminuíam, provavelmente, eram . consumidos 

pelas algas e, em seguida, registrava-se o desenvolvimento 

das Euglenaceae pigmentadas (Figuras 251, 258 e 259). 

MUNAWAR ·(1972) encontrou Euglenaceae pigmentadas 

em ambientes com elevadas concentrações de fosfato (valor 

médio de 8,13ppm}. 

Portanto, pode-se supor que essas algas preferem 

ambientes com valores de fosfato variando de médios a eleva 

dos. 
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3.2.4.6.5. CÃLCIO 

o cálcio parece ter papel importante na mineraliza 

çao de substâncias orgânicas. Sua escassez impede, parcial. 

mente, a ação bacteriana e, consequentemente, a matéria or

gânica pode não ser degradada com a rapidez necessária para 

uma reciclagem normal (HAIER, 1983).. 

O cálcio existe no ambiente aquático principalmen-

te na forma de carbonatos e bicarbonatos. KLEEREKOPER 

(1944) afirma que as águas naturais contêm, normalmente, 

de 25 a 200mg/l de cálcio, mas ambientes pobres apresentam 

somente 2 a 5mg/l. 

Na estação 1, os valores de cálcio ~abela 39) va

riaram de 0,8 (Ol.VIII.l983) a 30,4mg/l (07.III.l983), na 

estação 2 (Tabela 40) ,· de 0,8 (Ol.VIII.l983) a 32,8mg/l 

(02.XI.l982) e na estação 4 o cálcio (Tabela 41) 

(Ol.VIII.l983l a 19,2mg/l (07.III.l983)_. 

de 0,4 

Em Ol.VIII.l983, o cálcio apresentou seu valor mí

nimo em todas as estações estudadas (Figura 259). 

Valores máximos e mínimos de cálcio em todas as es 

tações estudadas ocorreram quando a análise quantitativa de 

Euglenaceae pigmentadas apresentou valores reduzidos (Figu

ras 250, 251 e 260). 

As medianas de cálcio nas estações 1 e'2 do Parque 

Zoológico foram maiores nos seis primeiros meses, isto é, 

no período quente (Figura 286). 

Ao longo do ano estudado, as medianas de cálcio fo 

raro maiores na estação 1, seguida da estação 2 e, por últi

mo, da estação 4 estação. Já, as amplitudes de variação da 
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concentraçã·o do cálcio foram maiores na estaçã·o 2 e menores 

na 4 (Figura 287). 

Segundo HO (1979 )_ quando a concentração de cálcio 

atinge o valor de 40,0mg/l contribui para a menor disponibi 

lidade de fosfato no meio através de sua precipitação com 

Íons metálicos; no presente estudo, a concentração de cál-

cio foi sempre inferior a 40, Omg/l-_em todas as estações es

tudadas. 

TUNDISI (1977) comparou a concentração de cálcio 

(mg/l) em lagos do Vale do Rio Doce e na Represa do Broa: 

Estágios de Concentração de 

Eutroficaçã·o Lagos cálcio (Ca ++) 

Oligotrófico Dom Helvécio 2,04 

OligotrÕfico Lagoa Bonita 1,84 

Distrófico Lagoa Carioca 1,72 

Eutrófico Lagoa Belga mineira 7,88 

Mesooligotrófico Represa do Broa o ,40 . 

Comparando os valores de cálcio encontrados no tra 

balho com aqueles fornecidos por TUNDISI (1977) verifica-se 

que os valores encontrados para cálcio estão dentro da fai

xa de valores médios para altos. 

Nos ambientes do Parque Zoológico, o cálcio não .. e 

escasso. Apresentou-se com valores razoave~mente satisfató 

rios {16,4 a 22,4mg/l), o que deve ter auxiliado bactérias 

na degradação da matéria orgânica. Por outro lado, as Eu-
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glenaceae pigmentadas também devem desempenhar importante 

papel na degradaçio da matéria orgãnica~ Entretanto, no p~ 

ríodo estudado, nio foi possível estabelecer qualquer rela-

çio entre os dois, isto porque, para o cálcio, tanto os va

lores máximos quanto os mínimos ocorreram quando a análise 

qualitativa de Euglenaceae apresentou valores reduzidos. As 

sim, concluiu-se q~e, possivelmente, mesmo os valores míni

mos obtidos para o cálcio, não podem ser considerados limi

tantes para os processos que dele dependem. 
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3,2,5, ILUSTRACÕES 
I 
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TABELA 1 - Distribuição qualitativa das Euglenaceae pigmentadas determinada na estação 2 

do Parque Zoológico do Estado de são Paulo, no pcriodo de outubro de 1982 a 

setembro de 1983. 

1982 1983 
OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

EugZ.ena a cus var. ri.gi.da X X X X X X X 

EugLena anabaena var. ni.ni.na X X X X 

Euglena comnuni.s X X X X X 

Eugle,na deses X X X X 

EugZ.ena poZ.ynorpha X X X X 

Euglena oxyuri.s var. charkoui.ensi.8 x X X X X X 

EugZ.ena schni. tz i.i. X X X 

Euglena s pi.rogy ra var. spi.rogyra X 

EugZ.ena spi.rogyra var. fusca X X 

Euglena vela ta X X 

Lepoci.ncZ.is ovata var. ovata X X X 

Lepocincli.s OlJUt:'l var. con'!.c:.a X 

Lepoci.ncli.s OlJUt:'l var. OlJUn X X X X 

Lepoci.ncZ.i.s saZ.ina X X 

Lepocincli.s te::: ta var. texta X 

Lepoci.ncli.s te::: ta var. ri.char-
di.ana X X 

Phacus agi.li.s X X 

Phacus cul•vicauda X X 

Phacus longi.cauda var. atter:uata X X X 

Phacus tortus X X X X X 

Strombor.Ior:as fluvi.ati.li.s X 

Strombononas ovali.s X X X X X 

Strombononas verrucosa var. ::ni.eui.ka X X 

Trachelononas voZ.voci.na var. volvoci.na X X X 
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TABELA 2 - Distribuição qualitativa das Euglenaceae pigmentadas determinada na 
do Parque Zoológico do Estado de são Paulo, no perlodo de outubro 

setembro de 1983. 

1982 1983 

estação 2 
de 1982 a 

OUT NOV DEZ JAN FEV HAR ABR l1AI JUN JUL.AGO SET 

EugZena acus var. . rigida 

EugZena anabaena var. minima 

EugZena communis 

EugZena deses 

EugZena poZymorpha 

EugZena oxyuris var. charkouiensis 

E,ugZena schmitz.ii 

EugZena 
; 

spZendens 

EugZena spirogyra var. spirogyra 

LepocincZis fusiformis v ar. fusiformis 
iepocincZis o v ata var. ovata 

LepocincZis o v um var. conica 
EepocincZis o v um var. o v um 

LepocincZis saZina 

Lepocinc Zis texta var. ·texta 

LepocincZl.s texta var. ;ichar-

diana 

Phacus acuminatus var. americanus 
Phacus agiZis 

Phacus curvicaÚda 
Phacus Zongicauda var. attenuata 
Phacus tortus 

Strombomonas fZuviatiZis 

Strombomonas ovaZis 

TracheZomonas simiZis 

TracheZomonás voZvocina 

X X X X X X X X 

X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X 

X 

X X 

X X 

X X X X X 

X 

X X X X X X X X 

X X 

X X X X 

X X X 

X 

X X X 

X X X 

X 

X X X X X 

X 

X 

X 

X X X X 
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TABE4A 3 - Distribuição qualitativa das Euglenaceae pigmentadas determinada na e3tação 4 

do Jardim Botânico de são Pau~o, no período de outubro de 1982 a setembro de 

1983. 

1982 1983 

OUT NOV DEZ JAN FEV HAR ABR HAI JUN JUL AGO SET 

Eugtena a~us var. rigida X X 

Eugtena anabaena var. minima X X X 

Lepocinctis ovum var. dimidio-minor X 

Lepocinétis ovum var. gtobuta X 

Phacus acu~inatus var. americanus X 

· Phacus agi tis X 

Phacus curvicauda X 

Phacus tortuc X 

Trachetomonas armata var. nana X X 

TracheZomonas votvocina var. 

vol.vocina X X X X 
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TABELA 6 - Valores quantitativos das Euglenaceae pigmen 

ta das -4 (org ./.mt.lO l na estação 1 do Parque Zooló 

gico do Estado de São Paulo, durante o mês de ou 

tubro de 1982. 

EugZena aeus var. rigida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,14 

EugZena sehmitizii •••.•••••••••••••••••••••••••••••• 12,76 

LepoeineZis ovata var. ovata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,52 

TraeheZomonas voZvpeina var. v o Zvoeina •••••••••••••• 38,28 

TOTAL ........•.........•............................. 95,7 

TABELA 7 - Valores quantitativos .. das Euglenacéae pigmen 

tadas (.org./.mt.l0-4} na estação 2 do Parque Zooló 

gico do Estado de São Paulo,.durante o mês de ou 

tubro de 1982. 

Eug Z e na a cus v ar. rigida ••••••.•.••••••••••••.•••••• 6,38 

LepoeineZis ovum var. ovum ••••••••••••••••••••••••• 6,38 

LepoeineZis ovata var. ovata •••••••••••••••••••••• ~ 133,98 

TraeheZomonas voZvoeina var. voZvoeina ••••••••••••• 114,84 

TOTAL .............•..............•................. • 
·, 

261,58 
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TABELA 8 - Valores quantitativos das Euglenaceae pigme~ 

ta das (org.;me..lo-4) na estação 1 do Parque Zooló 

gico do Estado de são Paulo, durante o mês de no 

vembro de 1982. 

EugZena acus var. rigida . • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • 38,28 

EugZena communis ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6,38· 

Lepocinc Zis ovum var. ovum· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 31, 9 

Lepocinc Zis ovata var. ovata ••••••••••••••••••••••• 6,38 

Strombomonas ovaZis . • ~ ••••• · •••••••••• ~ •••••••••.• ~ ••• 19,14 

TracheZomonas simiZis •••••••••••••••••••••••••••••• 38,28 

TracheZomonas voZvocina var. voZvocina . . . . . . . . . . . . . 44,66 

TOTAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 I 36 

TABELA 9 - Valores quantitativos das Euglenaceae pigmen 

ta das -4 (org./mt.lO }. na estação 2 do Parque Zooló 

gico do Estado de são Paulo, durante o mês de no 

vembro de 1982. 

LepocincZis ovum var. ovum ............................ 
TracheZomonas voZvocina var. voZvocina . . . . . . . . . . . . . 
TOTAL •........ ·-· .•..•...•..••.•.............•...•... 

6,38 

25,52 

31,9 
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TABELA 10 - Valores quantitativos das Euglenaceae ·pig-

mentadas (org./ml.l0-4 ) na estação 1 do Parque. 

Zoológico do Estado de SãO Paulo, durante o mês 

de dezembro de 1982. 

Phaaus aauminatus var. ameriaanus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,38 

Strombomonas ova Zis •••••••••••••••••••• ~ • • • • • • • • • • • • 19,14 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,52 

TABELA 11 - Valores quantitativos das Euglenaceae pig-

. -4 
mentadas (org./ml.lO } na estação 2 do Parque 

Zoológico, durante o mês de dezembro de 1982. 

TraaheZomonas voZvoaina var. voZvoaina •••••••• ~ •••• 19,14 

TABELA 12 - Distribuição quantitativa das Euglenaceae pig

mentadas (org./ml.l0-4 } na estação 4 do Lago 

das Ninféas do Jardim Botânico, durante o 
... 

mes 

de dezembro de 1982. 

EugZena spirogyra var. spirogyra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,38 

Phaaus tortus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,38 

TraaheZomonas voZvoaina var. voZvoaina •••••••••••••• 19,14 

TOTAL •••••• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 31, 9 
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TABELA 13 - Valores . quantitativos das Euglenaceae pig

mentadas (org./m.t.l0-4 ) na estação 1 do Parque 

Zoológico do Estado de São Paulo, durante o mês 

de janeiro de 1983 •. 

Euglena acus var. rigida • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • 133,98 

Euglena anabaena var. minima •••••••••••••••••••••• 

Euglena communis ·········~~ ••••••••••••••••••••••• 
Euglena schmitzii .•..•..••...•..............•...... 

EugZena·poZymorpha ••••.•••••••••••••••.••••••••••• 

EugZena spirogyra var. spirogyra •••••••••••••••••. 

LepocincZis ovum var. ovum •••••••••••••••••••••••• 

Lepocin.c~is salina . ~ ............................. . 

6,38 

752,84 

6,38 

172,26 

25,52 

25,52 

6,38 

LepocincZis texta var. texta •••••••••••••••••••.•• 6,38 

Strombomonas ovaZis ••••••••••••••••••••••••••••••• 95,7 

TOT.AL •••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1231,34 

TABELA 14 - Valores quantitativos das Euglenaceae pig

mentadas na estação 2 do Parque Zoológico do Es 

tado de São Paulo, durante o mês de janeiro de 

1983. 

Euglena anabaena var. minima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Euglena communis 

LepocincZis ovum 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
var. ovum ••••••••••••••••••••••••• 

6,38 

6,38 

12,76 

Phacus Zongicauda var. attenuata •••••.••••••••••••• ; 19,14 

Phacus tortus •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12,76 

Strombomonas ovaZis •••••••••••••••••••••••••••••••• 732,68 

Trachelomonas voZvocina var. volvocina ••••••••••••• 25,52 

TOTAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 815 I 62 



260 

TABELA 15 - Valores quantitativos das Euglenaceae pig

mentadas (org./m!.l0-4) na estação 1 do Parque 

ZoolÓgico do Estado de São Paulo, durante o .mês 

de fevereiro de 1983. 

E~glena aaus var. r~g~da ••••••• ~ ••••••••••••••••• 

Euglena aommun~s •••••••••••••••••••••••.•.••••••• 

Euglena oxyuris var~ aharkowie~si~ ••••••••••••••• 

Euglena polymorpha ••••••••••••••••••••••••••••••• 

25,52 

3623,4 

19,14 

95,7 

Lepoainalis ovata var. ovata ••••••••••••••••••••• 6,38 

Lepoainalis ovum var. ovum ••••••••••••••••••••••• 95,7 

Lepoainalis texta var. texta ••••••••••••••••••••• 25,52 

Phaaus agilis •••••••••••• ~....................... 6,38 

Strombombnas ovalis ••••••••••••••••• ~............ 19,14 

Traahelomonas volvoaina var. voZvoaina ••••••••••• 25,52 

TOT.AL • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 9 4 8 I 7 8 

TABELA 16 - Valores quantitativos das Euglenaceae pig

mentadas (org ./ml.l0-4 1 na estaçã·o 2 do Parque 

ZoolÓgico do Estado de São Paulo, durante o mês 

de fevereiro de 1983. 

Euglena 

Euglena 

Euglena 

Euglena 

a cus v ar. raigida ......•.........•......•. 

anabaena var. minima •••••••••••••••••••• ·• . 
aommun~s ••••••••••••••••• ; ••••••••••••••• 

polymorpha ••••••••••••••• ~ ••••••••••••••• 

12,76 

6,38 

931,48 

51,04 

Lepoainalis ovum var. ovata •••••••••••••••••••••• 6,38 

TOTAL • • •.• • . • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • . • . . • . • • • • • • • • • • • • 1008,04 
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TABELA 17 -Valores quantitativos . das Euglenaceae pig-

mentadas (org./mlol0-4 ) na estação 4 do Jardim 

Botânico de São Paulo, durante o mês de feverei 

ro de 1983. 

TraaheZomonas.voZvoaina .var. voZvoaina ••••••••••••• 12,76 

TABELA 18 - Valores quantitativos das Euglenaceae pig-

mentadas (org./ml.l0-4 ) na estação 1 do Parque 

ZoolÓgico do Estado de Sã'o Paulo, durante o mês 

de março de 1983. 

Euglena ~ommunis ......... ·-· ...................... . 937,86 

TABELA 19 - Valores quantitativos das Euglenaceae pig-

-4 mentadas (org./ml.lO l na estação 2 do Parque 

Zoológico do Estado de São Paulo, durante o mês 

de março de 1983. 

EugZena aommunis .................................... 133,98 
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TABELA 20 - Valores quantitativos das Euglenaceae pig

mentadas (org./m.f..l0-4 ). na estaçào 1 do Parque 

Zoológico do Estado de São Paulo, durante o mês 

de àbril de 1983. 

Eug_Zena po Zymo:rapha ••••••.•••••••••••••••••• -••••••••• 6,38 

Phacus cU:ravicauda • • ~ •••••• ~.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6,38 

Strombomonas ovaZis •••••••••••••••••••••••••••••••• 25,52 

~()~~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 38, 28 

TABELA 21 - Valores quantitativos das Euglenaceae pig

mentadas (org./m.f..i0-4} na estação 2 do Parque 

Zoológico do Estado de São Paulo, durante o mês 

de abril de 1983. 

EugZena oommunis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,52 

Phacus agi lis ..................................... . 6,38 

TOT~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,9 

TABELA 22 - Valores quantitativos das Euglenaceae pig-

-4 -mentadas (org./m.f..lO } na estaçaO 4 do Jardim 

Botânico de São Paulo, durante o mês de abril 

de 1983. 

EugZena anabaena var. minima 6,38 
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TABELA 23 - Valores quantitativos das Euglenaceae pig-

-4 -mentadas (org./ml.lO ) na estaçao 1 do Parque 

ZoolÓgico do Estado de São Paulo, durante o mês 

de maio de 1983. 

EugZena anabaena var. minima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
EugZena communis .................................... 
LepocincZis ovum var. ovum ....•.•.........•......•• 

Phacus curvicauda •••••••••••••••••••••••••••••••.•• 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19,14 

19,14 

6,38 

6,38 

51,04 

TABELA 24 - Valores quantitativos das Euglenaceae pig-

-4 -mentadas (org./ml.lO l. na estaçao 2 do Parque 

Zoológico durante o mês de maio de 1983. 

EugZena acus var. rigida •••••••••••••••••••••••• 

EugZena anabaena var. minima •••••••••••••••••••• 

EugZena communis •••••••••••••••••••••••••••••••• 

57,42 

6,38 

114,84 

EugZena p-oZymorpha • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5.269,88 

LepocincZis fusiformis var. fusiformis •••••••••• 

LepocincZis ovum var. ovum •••••••••••••••••••••• 

LepocincZis saZina ··········~·····~············· 

LepocincZis texta var. richardiana •••••••••••••• 

Phacus agi Zis .•.•.•.....................•...•... 

Phacus curvicauda ••••••••••••••••••••••••••••••• 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12,76 

6,38 

6,38 

6,38 

6,38 

19,14 

5.505,94 
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TABELA 25 - Valores quantitativos das Euglenaceae pig-

mentadas (org.ml.l0-4 ) na estação 1 do Parque 

Zoológico do Estado de São Paulo, durante o mês 

de junho de 1983. 

Phaaus Zongiaauda var. attenuata 12,76 

TABELA 26 - Valores quantitativos das Euglenaceae pig-

mentadas (org./ml.l0-4 ) na estação 2 do Parque 

ZoolÓgico do Estado de São Paulo, durante o mês 

de junho de 19.83. 

Euglena anabaena va~. minima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,38 

Euglena polymorpha •••••••••••••••••••••••••••••••••• 31,9 

TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 38,28 

TABELA 27 - Valores .quantitativos das Euglenaceae pig-

mentadas -4 (org./ml.lO 1 na estação 2·do Parque 

Zoológico do Estado de são Paulo, durante o mês 

de agosto de 1983. 

Euglena oxyuris var. aharkowiensis ••••••••••••••••• 

EugZena sahmi tizii ......................•........ •'• 

6,38 

6,38 

Lepoainolis ovum var. ovum ••••••••••••••••••••••••• 12,76 

Traahelomo~as volvooina var. volvoaina •••••••• ~~... 6,38 

TOTAL • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 31 , 9 
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TABELA 28 - Valores quantitativos das Euglenaceae pig-
. -4 

mentadas· (org ./ml.10 . } na estaç~o 1 do Parque 

ZoolÓgico do Estado de São Paulo, durante o mês 

de setembro de,l983. 

EugZena communis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,9 

Strombomonas ovaZis .................. •· •............. 19,14 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,04 

TABELA 2 9 - Valores quantitativos dasEug1enaceae pig-

mentadas (org./m.t.l0-41 na estaçãó 2 do Parque 

Zoo1Õgico do Estado de são .Paulo, durante o mês 

de setembro de 1983. 

EugZena deses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,38 

EugZena anabaena var. minima ........................ 6,38 

LepocincZis ovum var. conica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,38 

TracheZomonas voZvocina var. voZvocina ............. 6,38 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,52 
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TABELA 30 - Dados climatolÓgicos do Parque Estadual das Fontes do lpiranga: valores diá
rios reglstiados no dia da coleta (FONTE: I.A.G~-USP). 

VARIÁVEIS 

DATA 

m 

m* 

M 

lll 

M 

lll 

m• 

M 

04/10/82 

02/ll/82 

06/12/82 

03/01/83 

07/02/83 

07/03/83 

04/10/82 

A 

07/03/83 

04/04/83 

02/05/83 

06/06/83 

04/07/83 

01/08/83 

05/09/83 

04/04/83 

A 

05/09/83 

04/10/82 

A 

05/09/83 

a • minirno 

0: 
j 
o 
11) 

408 

572 

418 

477 

400 

203 

203 

572 

414 

350 
249 

52 

349 

184 

108 

52 

350 

216,5 

52 

572 

349,5 

7,1 z.o 
7, 3 o ,o 
3,6 .9 ,o 
5,7 6,0 

3,7 10,0 

0,1 9,0 

0,1 o,o 
7,3 10,0 

,,_7 7,5 

0,7 0,0 

0~7 9,0 

o,o 10,0 

1,0 2,0 

0,0 10,0 

o,o 10,0 

o,o 
0,7 

0,35 

0,0 

7,3 

0,85 

o,o 
10,0 

9,5 

o,o 
10,0 

7,5 

o,o 
1,2 

16,8 

1,1 
o,o 

53,1 

·0,0 

53,1 

1~1 

o,o 
o,o 

64,3 

o,o 
5,9 

s,o 

0,0 

64,3 

2,5 

o,o 
64,3 

1,1 

m• • máximo 

1,40 

2,30 

1,25 

1,50 

1,65 

0,55 

0,55 

2,30 

1,45 

1,55 

1,05 

0,10 

2,70 

1,15 

0,20 

0,10 

2,70 

1,10 

0,10 
2,70 

. 1,32 

8 

-

78,0 

67,0 

88,0 

82,0 

80,0 

95,0 

70,0 

95,0 

81,0 

79,0 

86,0 

97,0 

61,0 

83,0 

95,0 

61,0 
97,0 

84,5 

61,0 

97,0 

82,5 

19,2 

22,2 

21,0 

21,1 

21,5 

19,6 

19,2 

22,2 

21,5 

21,4 

19,5 

13,2 

12,8 

17,2 

17,1 

12,8 

21,4 

17,15 

12,8 

22,2 

19,5 

M • l!lediAnA 

2 
3• 

2 

o 
3 

o 

o 
3 

2 

o 
o 
2 

4 

o 
o 

o 
4 

o 

o 

" 1 
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TABELA :h - Dados pluviométricos re&istrados no Parque Estadual das Fontes do lpiranea (FONTE: 

I .A.C. ·USP). 

VARI.(VEL P L U V I O H E T R I A (mm} 

DATA 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

lO 
11 

12 

13 

14· 
15. 

16 
17 

18 

19 
20 

21 

22 

23 

24 
25 
26 

27 
28 

29 

30 

31 

TOTAL 
MENSAL 
~DIA 

MENSAL 

1982 

OlTT 

q,o 
16,5 

1,1 

0,0 

0,1 

0,5 

43,8 

23,7 

5,1 
8,7 

0,2 
. 20,5 

4,8 

0,2 

0,2 

o,o 
0,0 

14,1 

o,o 
o,o 
0,7 

0,0 

. .1,4 
o,o 
o,o 
0,6 

o,o 
o,o 

25,9 
3,9 
o,o 

5,5 

NOV 

o,o 
1,2 

0,0 

0,2 

0,1 

0,6 

0,0 

.0,0 

0,0 
0,0. 

4,0 

0,1 

. 1,2 

64,6 

0,0 

11,6. 

1,0 

0,0 

5,4 
5,5 

10,2 

4,9 

2,2 

.0,3 

2,9 

8,0 

3,4 

6,1 
0,9 

1,0 

4,5 

TOTAL ANUAL 2.282,4 

DEZ 

0,8 

20;.5- ' 

13,8 

. 2, 7 

0,0 

16,8 

7,5 
. 0,0 

0,0 

16,6 

14,0 

1,1 

25,4 

5,5 
17,5 

17,7 
11,7 

0,5 

10,3 

21,1 

2,3 

0,9 

2,6 
0,0 

0,0 

o,o 
12,8 

3,8 

24,4 

4,9 

0,0 

8,6 

JAN 

o,o 
3,6 : 

1,1 
O,l 

24,9 

12,2 

0,1• 

22,9 

0,0 

o,o 
0,0 

13,5 

1,7 
7,9 
0,1 

0,0 

8,9 

8,3 

12,7. 

40,6 

7_,9 
0,0 

o,o 
1,2 

0,0 

14,5 
27,1 

0,1• 

0,0 

0,0 

2,7 

FEV 

119,2 

12,3 

o·,4 
o,o 
o,o 
o,o 
0,0· 

10,1 

4,7 
5,0 

1,4 
76,6 

4,0 

18,7 

0,1 

o,o 
0,0 

o,o 
o,o 

·P,l* 
1,.,1 
0,1* 

46,6 

0,1 

o,o 
3,9 

24,1 
0,1• 

329,2 

(*) Precipitação por nevoeiro ou orvalho 

MAR 

23,9 

9,9 

0,4 

22,0 

7,9 
63,7 

53,1 

o,o 
7,4 
o,o 
o,o 
4,1 

1,5 

0,4 

o,o 
o,o 
o,o 
7,7 

40,1 
0,9 

11,2 
0,1 

0,1 

2,0 

o,o 
2,3 

3,0 

o,1 
o,o 
0,1 

o,o 

ABR 

0,5 
o,o 
0,0 

o,o 
21,4 

3~,2 

17,2 

o,o 
o,2• 
o,o 
o,o 
8,3 

0,2* 

o·,2• 
6,8,. 

3,5· 
0,1 

23,5 

0,0 

16,1 

22,5 
0,8 ~ 

o,o 
28,3 

24,7 
1,7 
o,o 
o,o 
0 1 1* 

0,1• 

1983 

MAl 

o ,1• 
0,0 

0,2 

o,o 
o,o 
0,1• 

o,o 
4,2 
o,o 
o;o 
0,0 

7,0 

20,1 

0,1 

o,o 
0,1• 

0,8 

0,0 

o,o 
23,3 

0,0 

0,0 

18,6 

3,8 

0,1 

0,0 

o,o 
52,0 

0,2 

57,8 

5,5 

194,0 

6,2 

JUN 

4 ,2· 
5,6 

3,2 

15,9 

23,8 

64,3 

0,7 

4,0 

51,9 

0,7 

29,3 

10,3 

0,1• 

o,o 
0,0 

o,2• 
o,o 

.O ,1• 

0,2• 

0,0 
o,o· 
o,o 
o,o 
o,o 
5,1 

1,5 

o ,o. 
3,0 

0,4 

o,o 

JUL 

o,o 
0,0 

0,1 

0,0 

0,0 

0,0 

o,o 
0,0 

0,0 

0,0 

o,o 
0,0 

o,o 
0,0 

0,1• 

0,0 

6,1 

4,9 

3,3 

24,5 
4,5 

o,o 
0,2• 

0,0 

0,2 

0,4 
o,o 
o,o 
0,0 

o,o 
'0,0 

AGO 

5,9 
o,o 
4,8 

1,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,2• 

o,o 
0,0 

0,0 

0,2• 

o,o 
0,0 

o,o 
o ,2 . 

0,9 

0,0 

0,8 

0,0 

o,o 
o,o 
0,1• 

o,o 
o,o . 
0,0 

0,0 

o,o 
0,0 

o,o 
o,o 

0,4 

SET 

o,o 
2,5 

21,6 

16,7 

5,0 

12,3 

5,7 
14,1 

0,6 

0,0 

4,1 

10,9 

2,8 

o,o 
8,6 

5~2 
12,9 

28,9 

1,5 
0,4 

0,0 

27,5 

18,6 

9,8 

0,0 

o,o 
o .. o 
0,0 

o,o 
o,o 

209,7 

1,0 
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TABELA 32 - Dados da umidade relativa do ar registrado.s no Parque Estadual das Fontes 

do lpiranga (FONTE: I.A.G.-USP). 

VARIÁVEL 

DATA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
26 

27 

28 

29 

30 

31 

~DIA MENSAL 

1982 

UMIDADE RELATIVA DO AR (\) 

1983 

OUT NOV DEZ JAN · FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET 

81 

79 

90 

78 
82 

92 
85 

90 
94 

82 

82 

91 
83 

72 

78 

86 

59 

76 

78 

56 

71 

63 

61 

87 

76 
87 

87 

a5 

89 

7l 
79 

80 

70 
67 

60 

74 

84 

63 

79 

a4 

a9 
a1· 

73 

a5 

92 

97 

a9 

94 

.a2 

a4 

76 

75 

a1 

a7 

92 

a2 

ao 

72 

68 

a4 

79 
89 

80 

74 78 

90 80 

93 a2 

a3 a6 
ao.. a9 

a8 88 

87 72 

a7 78 

a5 . 86 

a2 ao 

93. a2· 

90 87 

74 a9 

a5 92 

a7 a5 
92 ;aJ 

95 91 

a2 89 

ao 89 

93 a4 

89 84 

89 76 

89 80 

81 82 

76 79 
75 82 

79 85 

84 79 
'93 67 

88 72 

75 76 

85 a2 

96 
94 

88 

86 

83 

75 
ao 
aJ· 

as 

91 

a3 

79 

ao 

89 

74 

63 

68 

82 

82 
.78 

74 

75 

78 

76 

69 
74 

79 

73 

.-

ao 

79 77 72 
86 79 86 

75 77 83 

79 79 76 

91 82 76 

95 96 85 

95 95 81 

83 74 90 

78 81 91 

73 86 75 

67 a3 75 

77 85 85 

a5 ao 95 

79 73 94 

76 89 a4 

77 92 74 

75 89 a6 

76 94 81 

93 78 70 

a9 86 89 
92 :92 83. 
89 93. 79 

84 87 95 

a2 93 90 

84 86 89. 
ao as 83 
93. a3 72 

79 79 94 

77 75 82 

ao 71. 97 

a5 91 

a2 a4 a4 

a4 75 83 a5 
97 67 . aJ 92 

92 66 a8 96 

91 61 ao 95 
94 64 77 95 

97 ao 75 79 

90 58 70 a7 

a1 44 53 94 

89 63 79 as 

94 59 a6 a5 

96 53 77 94 

as 77 63 97 
78 86 56 92 

70 69 78 78 

68 67 63 79 

76 73 90 79 

a4 a2 90 87 

79 95 73 97 
73 91 a7 . 90 

71 96 92 91 

65 89 a5 86 
59 a1 ao 95' 

68 74 76 ·9o 

a5 68 69 92 
95 73 59 92 

89 86 61 84 

a9 75 47 79 

80 66 50 70 

94 69 50 68 

77 66 4i 82 

a1 43 

83 . 73 71 a7 
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TABELA 33 - Valores de temperatura do ar e da água {0
C). turbide~ FTU. cor. (mg/lPT). 

suas amplitudes e me.dianas (anual e· semestrais). registrados na estac;ão 1 

do Pa~que ZoolÓgico do Estado de São Paulo. 

Amplitude 

mediana 

m 

m~ 

M 

m 

ru" 

M 

ru* 

M 

04/10/82 

02/11/82 

06/12/82 

03/01/83 

07/02/83 

07/03/83 

04/10/82 

a 

07/03/83 

04/04/83 

02/05/83 

06/06/83 

04/07/83 

01/08/83 

05/09/83 

04/04/83 

a 

05/09/83 

04/10/82 

a 

05/09/83 

TEMPERATURA DO AR 

23,0 

. 29 ,o 

20,0 

26,0 

2?,0 

23,0 

20,0 

29,0 

24,0 

23,0 

22,5 

13,5 

13,0 

15,0 

17,5 

13,0 

22,5 

16,2 

13,0 

29,0 

22,7 

ru "' m!nirno 

THIPERATIJRA DA 
ÃGUA SUPERFI-
CIAL 

20,0 

25,0 

21,0 

24,5 

23,0 

21,0 

20,0 

25,0 

22,0 

22,0 

21,5 

15,0 

13,0 

17,0 

17,0 

13,0 

21,5 

17,0 

13,0 

25,0 

21,0 

ru* • ruãxirno 

TURBI DEZ 

318 

230 

280 

310 

270 

280 

230 

318 

280 

360 

410 

350 

380 

390 

490 

350 

490 

385 

230 

490 

334 

M • mediana 

COR 

704 

830 

540 

480 

390 

710 

390 

830 

622 

640 

9~0 

2650· 

610 

810 

Ül9S 

610 

2650 

855 

390 

2650 

. 707 
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TABELA ·34 ~Valores de temperatura do ar ~.õa água (°C), cor mg/lPT), turbidez (FTU), 

·suas amplitudes e medianas (anual e semestrais), registrados na estaçã~ 2 

do Parque ZoolÓgico do Estado de São Paulo. 

TEHPERATURA DO AR TEMPERATURA·DA TURBIDBZ COR 
Amplitude ÁGUA SUPERFI-

CIAL 
mediana 

04/10/82 22,0 19,0 210~ 710,0 

02/11/82 29.;0 26,0 78 380,0 

06/12/82 20,0 21,0 85 385,0 

03/01/83 .25,5 2.5,5 170 320,0 

·07/02/83 22,0 23,0 140 210,0 

07/03/83 23,0 21,0 540 1680,0 

m 04/10/82 20,0 19,0 78 210 ,o. 

m* a 29,0 26,0 .540 1680,0 

M 07/03/83 22,5 22,0 155 382,5 

O.C/04/83 23,0 23,0 180 365,0 

02/05/83 24,0 23,0 150 345,0 

06/06/83 13,5 15,0 640 ll25,0 

04/07/83 14,0 17,0 210 325,0 

01/08/83 15,0 18,0 180 420,0 

05/09/8j 17,5 17,0 260 490,0 

m 04/04/83 13,5 15,0 150 325,0 

m* a 17,5 18,0 640 1325,0 

M 05/09/83 16,2. 17,5 195 392,5 

m 04/10/82 13,5 15-.0· 78 210,0 

m* a 29,0 26,0 640 1680,0 

M 05/09/83 22,0 22,0 180 382,5 

m • m!nimo m* • máximo· M • mediana 
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TABeLA 35 - Valores de temperatura do ar c da água (0 C), ·cor (mg/lPT), turbide~ (FTU), 

suas amplitudes c mediana (anual e semestrais), registrados na estação 4 

do Jardim Botânico de São Paulo. 

,\mplitude 
mediana 

m 

m* 

M 

rn 

m* 

M 

m 

m* 

M 

TE~IPERA TURA DO AR TE~IPERATURA DA 

04/l0/82 

02/11/82 

06/12/82 

03/01/83 

07/02/83 

07/03/83 

o 4/10/82 

a 

07/03/83 

04/04/83 

02/05/83 

06/06/83 

04/07/83 

01/08/83 

05/09/83 

04/04/83 

a 

05/09/83 

04/10/82 

a 

. 05/09/82 

m • rn!nimo 

22,0 . 
28,0 

20,0 

23,8 

24,0 

23,0 

20i0 

28,0 

·23,4 

23,0 

24,0 

13,0 

16,0 

15,0 

18,0 

13.,0 

24,0 

17,0 

13,0 

28,0 

22,5 

ÁGUA SUPERFI-
. CIAL · 

19,0 

24,0 

22,0 

24,0 

23,0 

22,0 

19,0 

24 ,o . 

22,0 

21,0 

23,0 

16,0 

17,0 

17,0 

17,0 

16,0 

23,0 

17,0 

16,0 

24,0 

21,5 

m* • máximo 

TURBIDEZ 

120,0 

13,0 

27,0 

. 14 ,o 

10,5 

78,0 

13,0 

120,0 

20,5 

4,6 

11,0 

55,0 

218,0 

31,0 

8,2 

4,6 

218,0 

21,0 

4,6 

218,0 

20,5 

M = mediana 

COR 

65,0 

55,0 

85,0 

65,0 

13,0 

125,0 

13,0 

125,0 

65,0 

23,0 

.25,0 

90,0 

5,0 

. 50,0 

60,0 

5,0 

90,0. 

37,5 

5,0 

125,0 

57,5 
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TAIIJ.:LA 36- Valores ue pll, alcalinidaue (mcq/1), oxi~:ên.io dissolviuo (IIJ:/1), saturac;ão ue .oxigenio 

(\),oxigênio consumluo (mg/1 de llz) c conJutiviJa,lc elétrica Cl•s/cm); ·suas amplitudes 

e 111euianas (anual c semestrais), rcgist raJos na c:st:u;ão 1 Jo l'arquc ZoolÓgico uo J.:stado 

de São raulo. 

ARlÃVJ.:lS 

pH Alcalini- tlxi ~:ên i o Satunçio llxi~:ênio CO!l Cont.lut i vida-

dade di S!<O 1 v ido de oxoge- sumido de elétrica 

Amplitude tlll nio (OC 

(matéria or-e cênica carb~ 
mediana DATA nada) 

04/10/82 6,60 0,90 1,70 21,35 19,55 

02/11/82 7,20 1,40 5,88 80 ·48 13,41 

06/12/82 6,60. 0,98 1,86 23,66 2,28 

03/01/83 6,50 1,01 3,28 40,00 10,50 

07/02/83 6,55 0,78 4,98 59,42 6,02 

07/03/83 6,90 0,98 3,88 44,70 1,29 154 

m 04/10/83 6,50 1),78 1,70 21,35 1,29 

m• a 7,20 1,40 5,88 80,48 19,55 

11 . 07/03/83 6,60 0~98 3,58 42,35 8,26 

04/04/83 5,85 0,94 1,65 19,34 6,20 142 

02/05/83 6,20 0,,99 0,95 11,03 7,01 128 

06/06/83 6,35 0,60 5,69 58,30 17,23 81 

04/07/83 6,Ú 0,69 1,27 12,45 12,95 120 

01/08/83 6,05 0,73 o,88. 9,40 51,45 110 

05/09/83 6,15 0,52 1,87 22,10 11,78 153 

m 04/04/83 S,85 0,52 0,88 9,40 7,01 81 

m• a 6,35 o;99 5,69 58,30 51,45 '153 

M 05/09/83 6,15 0,92 1,46 15,90 12,36 124 

In 04/10/82 5,85 0,52 o,88 9,40 1,29 

m• a 7,20 1,40 5,88 80,48 51,45 

"' 05/03/83 6,42 O, 71 1,86 22,88 11,14 

m• mlnii!O m• • Dáxir.o M • mediana 
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TABELA 37- Valores de pll, alcalinidade (mcq/1), oxigênio dissolvido (mg/1 d~ 0 2), saturação de oxigênio 

(\), oxiaênio consumido (mg/1 de Oz) e condutividade elétrica (us/ca), suas amplitudes e 

~edianas (anual e seaestrais) registrad~s na estaç~o 2 do Parque !ooliaico do Estado ~e São . 
Paulo. 

pll Alcalini- Oxigênio Saturação Ox.i gênio con• Condutivi.Ja• 
dado dissolvido de oxigê- surüdo de elétrica 

Amplitude OD ~i o I)( 

(matéria or~tã-e nica carbona-
mediana da) 

8,00 1,07 4,75 58,52 4,40 

02/ll/82 7,20 1,52 3,61 50,15 6,82 

06/12/82 6,50 .1,03 0,92 11,76 2,04 

03/01/82 6,55 1,13 4,08 50,68 8,38 

07/02/83 6,55 0,98 4,98 59,42 14,25 

07/03/83 ~· 75 0,78 1,95 22,46. 3,06 ilc,o 

111 04/10/83 6,50 0,78 0,92 11,76 2,04 

m• a 8,00 1,52 4,98 59,42 14,25 

H 07/0_3/~3 6,65 1,05 3,84 50,41 5,61 

04/04/8) 6,30 0,90 1,84 21,95 6,50 123,0 

02/05/83 6,25 0,82 2,01 23,98 7,80 107,0 

06/06/83 6~50 0,65' 5,78 59,22 8,30 104,0 

04/07/~3 5,60 0,73 0,90 9,49 20,00 ~11,0 

Ol/08/83 6,15 0,86 1,47 16,01 6,36 112,0 

OS/09/83 6,20 0,86 1,48 17,50 11,38 119,0 

111 04/04/83 5,60 0,65 0,90 9. 49 6,36 104,0 

111* a 6,5,0 0,90 5,78 59,22 20,00 123,0 

li 05/09/83 6,2'2 0,84 1,66 19,72 8,05 111,5 
,j ., 

m 04/10/83 5,60 0,65 0,?0 9,49 2,04 

m• a 8,00 1,52 5,78 59,42 20,00 

H 05/09/83 6,50 0,88 1,98 23,22 7,31 

m • mln1rno m• • m:ix1rno H • mediana 
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TABELA .l8 - \'alares de pll, alcalinidade (meq/i), oxigênio dissolvido (mg/1 de o2) e condutividade 

elétrica, suas ar.1pli tudes 'e medianas (anual e semes_tia1). registrados na estação ' 4 

do Jardim Botâl!_ico de São Paulo. 

'ARIÃVEIS 

Amplitude 

e 

mediana 

M 

m 

m* 

m 

m* 

M 

04/10/82 

02/11/82 

06/12/82 

03/01/83 

07/02/83 

07/03/83 

04/10/82 
\ 

a· 

07/03/83 

04/04/83 

02/05/83 

06/06/83 

04/07/83 

01/08/83 

05/09/83 

04/04/83 

a 

05/09/83 

04/10/82 

a 

05/09/83 

pll 

6,35 

6,20 

6,15 

5,90 

5,70 

5,90 

5,70 

6,35 

5,92 

5,85 

5,60 

5,80 

6,10 

5,70 

5,95 

5~60 

6,10. 

5,82 

5,60 

6,35 

5,90 

m • DÚnimo · 

Alcalini
da de 

0,16 

0,28 

~,28 

0,18 

0,12 

0,24' 

o,'12 

0,28 

0,21 

0,16 

0,21 

0,13 

0,13 

o ,1_3 

0,13 

0,13 

0,21 

0,13 

0,12 

0,28 

0,16 

Oxigênio Saturação Oxigênio co~ Condutivi4a-

dissolvido de oxigê- sumido de elétrica 

OD 

9,07 

8,6~ 

2,58 

5,57 

4,88 

5,42 

2,58 

9,07 

5,49 

5,60 

5,13 

6,18 

5,78 

5,50 

6,00 

5,13 

6,18 

5,69 

2,58 

9,07 

5,58 

nio 

111:,74 

116,52 

33,57 

:67,51 

58,23 

63,54 

33,57 

116,52 

64,02. 

64,51 

61,21 

64,64 

61,64 

58,60 

71,07 I 

58,59 

71,07 

63,07 

33,57 

o 116,52 

64 ,.02 

oc 
(aatéria or
gâilica carbo 
da) -

2,16 

0,91 

o,oo 
1,75 

0,27 

12~37 

0~00 

12,37 

1,33 

2,72 

o,oo 
0,53 

o,oo 
o,oo 
1,02 

o,oo 
2,72 

0,26 

I 0,00 

Ü,37 

0;72 

61,0. 

o 60,0 

59,0 

58,0 

67,0 

60,0 

51,0 

51,0 

67,0 

59,5 

m• .i máx11:10 M • mediana 
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TAUELA 3!J- Valores. de-amônia (mg/1), nitrito (m~/1), nitrato (mg/1), fósforo (ug/1) 

c cilcio (mg/1), suas amplitudes c medianas (anual c semestrais), regis

trados na ósiaçio 1 d~ Pa~tuc Zo~lÓgico do Estado ~c Sio Paulo. · 

,\\tit-4 IA :-IITHITO N fTHATO FOSFATO C.~ I. CIO 

N-NIJ3 :-~-.•m 2 :-l-No3 1'-PO~ ca• 
Amplitudes 

c 

medianas · lJAl)-..., 

04/10/82 1,50 0;010 0,98 l!J,a8 26,4 

02/11/82 2,40 0,005 0~28 15,00 26,4 

06/12/82 3,12 0,009 0,37 0,00 28,8 

03/01/83 3,00 0,010 0,30 10,00 22,4 

07/02/83 0,20 0,005 0,12 27,19 18,4 

07/03/83 1,03 9,010 1,82 76,00 30,4 

m 04/10/82 0,20 0,000 o ,12 0,00 18,4 

m*. a 3,12 0,010 1,82 76,00 30,4 

H 07/03/83 1,95 0,007 0,33 17,44 26,4 

04/04/83 1, 72 0,012 0,91 77,55 28,0 

02/05/83 0,77 0,022 0,90 90,00 22,4 

06/06/83 1,00 0,027 9_,24 20,00 7,2 

04/07/83 2,00 0,026 1,58 0,00 14,4 

01/08/83 3,00 0,038 2,75 .22,08 0,8 

05/09/83 1,80 0,030 . o ,32 470,00 22,4 

m. 04/04/83 o, 77 0,012 0,24 0,00 0,8 

m* a 3,00 0,038 2,75 470,00 28,0 

H 05/09/83 1,26 0,026 9,90 21,04 18,4 

m 04/10/82 . o ,20 0,000 0,12 o,oo 0,8 

m* a 3,12 0,038 2,75 470,00 30,4 

:-t 05/09/83 1,76 0,011 0,63 19,94 22,4 

m = m!nimo m* = máximo :1 = mediana 
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TABELA 40- Valores de amônia (mg/1); nitrito (mg/1), nitrato (mg/1), fósforo (ug/1) 

e cilcio (mg/1), suas amplitudes e medianas (anual e semestrais),regis

trados na estaçio 2 do Parque Zool5gico do Estado de Sio Paulo. 

A.\fONIA "NITRITO NITRATO "FOSFATO CÁLCIO 
N-N113 N-NOz N-N03 P-P04 

ca• 
Amplitudes 

e 
.med.ianas 

04/10/82 1,90. o ,0080. 0,73 20,43 26,8 

02/11/82 6;20 0,0050 0,27 14,00 32,8 

06/12/82 "1,60 0,0070 0,20 0,00 ·9 ,6 

03/01/83 2 ,ao 0,0070 0,39 25,00 16,8 

07/02/83 0,92 0,0004 0,19 7,17 31 ,2. 

07/03/83 0,10 .0,0190 0,85 40,00 16,0 

m •;04/10/82 '0,10 0,0004 0,19 0,00 9,6 

m*. a 6,20 0,0190 0,85 40,00 "32,8 

M 07/03/83 1,75 0,0070 0,33 17,21 21,8 

04/04/83 2,01 0,0060 1,37 93,90 21,6 

02/05/83 ·0,70 0,0010 0,57 15,00 16,0 

06/06/83 1,10 0,0340 0,11 20,00 6,4 

04/07/83 2,60 0,0030 0,33 13,24 15,2 

01/08/83 2,07 o ,0110 1,06 27,03 0,8 

05/09/83 1,90 0,0100 0,19 541,00 17,6 

m 04/04/83 0,70 0,0010 0,11 13,24 0,8 

m* a 2,60 0,0340 1,37 541,0 21,6 

M 05/09/83 1,95 0,0080 0,45 23!51 15,6 

m 04/10/82 0,10 0,0004 0,11 0,0 0,8 

m* a 6,20 0,0340 1,37 541,0 32,8 

M 05/09/83 1,90 0,0070 0,36 20,2 16,4 

m = minimo m* • máximo M • mediana 
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TAUHA 41- Valores de amônia (mg/1), nitrito (mg/1) nitrato (mg/1), fósforo (llg/1 

c c~lcio (mg/1), suas amplitudes e medianas· (anual e scmestrais),regis 

trados na estação 4 do Jardim Botânico de São Paulo. 

A~\O~IA NITRITO . NITRATO FOSFATO c,,LCIO 

N-NII3 N-NOz . N-N0 3 P-P04 
ca• 

Amplitudes 

e 

medianas lJATA 

04/10/82 .0,50 0,0050 0,20 5,70 8,0 

02/11/82 0,54 0,0000 0,04 10,00 6,4 

06/12/82 0,48 0,0060 0,00 o,oo 9,6 

03/01/83 0,38 ·0,0030 o ,32 0,00 5,6 

07/02/83 0,61 0,0009 0,90 0,00 9,6 

07/03/83 0,74 0,0010 2,39 48,00 19,2 

m. 04/10/82 0,38 0,0000 0,00 0,00 5,6 

m* a 0,74 0,0060 2,39 48,00 19,2 

H 07/03/83 0,52 o·,oo35 0,26 2,85 8,0 

04/04/83 0,38 0,0005 0,30 145,60 8,0 

02/05/83 o,oà 0,0060 1,96" 15,00 8,0. 

06/06/83 0,54 0,0020 0,33 20,00 9,6 

04/07/83 0,69 . 0,0010 3,82 56,60 6,4 

01/08/83 o, 7l 0,0010 2;04 7,30 0,4 

05/09/83 0,53 0,0000 0,19 40,00 8,0 

m 04/04/83 0,08 0,0005 0,19 . 7,30 0,4 

m* a 0,71 0,0060 3,82 145,60 9,6 

t-1 05/09/83 0,53 0,0015 1,14 30,00 8,o 

m 04/10/82 0,08 0,0000 0,00 o,oo 0,4 

m* a 0,74 0,0060 3,82 145,60 19,2 

M 05/09/83 0,52 0,0010 0,32 12,50 8,0 

m • m!nimo m* máximo H .. mediana 
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vento no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. 
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Fig. 268. Variação semestral dos valores de amplitude e me-

diana da turbidez da âgua. 
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Fig. 26i. Variaçio dos valores de amplitude e mediana da 

turbidez da âgua durante um ano. 
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Fig. 271. Variação dos valores de amplitude e mediana da 

cor da água durante um ano. 
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Fig. 273. Variação dos valores de amplitude e mediana do pH 

da âgua durante um ano. 
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Fig. 277. Variação dos valores de amplitude e mediana do 

oxigênio dissolvido na ãgua durante um ano. 
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Fig. 283. Variação dos valores de amplitude e mediana de 

amônia e de nitrato durante um ano. 
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4.3. PARTE SANITÁRIA 

- ~ 

ALGUMAS CONSIDERAÇOOS SOBRE EUGLENACEAE PIGMENTA-

DAS COMO INDICADORES DE POLUIÇÃO ORGÂNICA CARBONADA DA 

ÂGUA. 

são consLderados fatores de poluLção aquátLca to

dos os elementos que .condicionam modificações das caracte-

rísticas físicas, químicas ou biológicas da água, ou que 

possam contribuir, ainda que indiretamente, para o desenvol 

vimento de condLçÕes que prejudiquem sua utilLzação normal 

ou mesmo suas qualidades estéticas (BRANCO, 1962). Nessas 

águas há uma alteração do equLlíbrio biológico existente an 

teriormente para se estabelecer um novo, que perdurará en

quanto f.orem ma~tidas as novas condições. 

Algumas tentativas foram feitas no sentido de 

criar sistemas ecolÓgicos que traduzam, por meio de compar~· 

ção, as condições vigentes em um meio aquático, seja ele 

poluído ou não; entretanto tais sistemas exLgem, usualmen

te, a classificação de todas as espécies existentes, vege

tais e anLmaLs, tarefa que requer a colaboração de uma gran 

de equipe técnica e que é, por isso, muito dispensiosa 

(BRANCO, 1964). Objetivando sobrepujar essas dificuldades 

este autor utLlLzou apenas um grupo de organismos, bem re

presentado no meio aquático, para a caracterizaçãO do am-

biente. 

JAMES (1979) acredita que a qualidade da água ne-

cessita ser definida em relação ao uso para os quais é des-

tinada e que o valor dos indicadores biológicos 

avaliado com base nessa definição. 

deve · ser 
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vantagem da utilização de indicado-

res biológicos de poluição está no fato de que estes regis

tram as alterações ambientais presentes e passadas, ou se

ja, o desiquil1brio biológico existente, enquanto que as de 

mais determinações (análises físicas, químicas e bacterioló 

gicas da água) revelam as condições da._água somente no mo

mento da coleta. 

Outra vantagem do uso de indicadores biolÓgicos .. 
e 

que estes geralmente demonstram a presença de substâncias 

tóxicas, nem sempre pesquisadas, rotineiramente, por deter-

minações físicas e químicas. 

De acordo com BRANCO (l962t, organismos indicado-

res são seres que vivem normalmente na água e respondem .. 
a 

poluição de uma forma característica, isto é, ou morrem, ou 
,· 

resistem ou podem se beneficiar passando a reproduzir-se 

mais intensamente. 

·Em princípio, segundo WHITTON (19_79_)_, a presença 

de algumas espécies, cujos limites ecológicos sejam inte-

gralmente conhecidos, poderia ser usada como indicadora. 

Mas, na re~lidade, a amplitude ecológica de tais espécies 

é frequentemente muito ampla para permitir uma utilização 

prática; ou muito pouco é conhecido sobre sua ecologia, pa

ra saber o que estas espécies verdadeiramente indicam. 

BRANCO (1964) considera os·representantes da divi-

-sao Euglenophyta como verdadeiramente indicadores, no senti 

do ecológico da expressão, porque não pertencem ao material 

poluidor, morrem, resistem ou beneficiam-se da poluição, 

passando a reproduzir-se intensámente, seja pela ... . ausencJ.a 

de competição, seja por nutrirem-se de alguns compostos re

sultantes da decomposição. Além disso, BRANCO (1962) valo-
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rizou esse grupo de algas como o mais importante a ser con-

siderado na classificaçãó ecológica dos mananciais, sempre 

que nã·o se disponha de meios para realizar o levantamento 

completo de sua flora e fauna. 

BRANCO (l964) procedeu a um extenso levantamento 

da literatura visando determinar a importância das eugleno

ficeas na caracterização de ambientes aquáticos ricos em ma 

téria orgânica. 

SIADE~EK (1972} propõe uma estrutura das comunida

des saprÕbicas, onde tenta relacionar os produtores, consu

midores e decompositores. Este autor considera as Euglena

ceae pigmentadas como fitoflagelados mixotróficos e as in

clui no grupo das algas produtoras. 

XAVIER ,(1979, 198la e 198lb} verificou a maior 

ocorrência de euglenofíceas na estação mais poluída por ma

téria orgânica da Represa Billings, durante o período de ou 

tubro de 1976 a set:embro de 1977. 

PALMER (1955, 1957, 1962, 1963, 1967 1 1968, 19.69 e 

1977) realizou importante trabalho de catalogaçã'o, com base 

nas· informações colhidas da literatura, dos gêneros e das 

espécies de algas encontrados com freqüência em águas polui 

das. Organizou duas listas - uma de gêneros e outra de es

pécies ;.... em ordem decrescente de resistência ã poluição, 1!: 

vando em consideração o número de autores que se referiram 

a cada um dos tãxons, bem como a freqüência relativa com 

que essas algas foram encontradas, por autor, nos ambientes 

poluídos. 

A primeira lista de PALMER (19_62). tem 50· gêneros, 

dentre os quais Euglena foi classificada em segundo lugar, 
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Phaous em 139 e LepooinoZis em 189. A segunda lista tem 50 

espécies, dentre as quais EugZena viridis ocupa o 19 lugar, 

EugZena graoiZis o 79, Phaous pyrum (LepooinoZis ovata) o 

109, EugZena poZymorpha o 129, EugZena oxyuris o 219, Lepo

oinoZis texta o 229, EugZena deses o 249, E. pisoiformis 

(=E. agiZis) o 339, LepooinoZis ovum o 349 e EugZena fusoa 

(=EugZena spirogyra var. fusca) o 489. 

PALMER (1962) fornece uma relação de espécies ca

racteristicas de iguas. nio poluidas. Dessa relação, consta 

UZothrix aequaZis, que foi também agora encontrada no Lago 

das Ninféias do Jardim Botânico (BICUDO, 1984). Isto pode 

sugerir a idéia de que este.local é mais protegido da polui 

çio orgânica (carbonada) do que os lagos do Parque Zoológi-

co. 

PALMER (1957, 1963) também enquadrou EugZena ehre~ 

bergii, EugZena spirogyra e Phaou~ Zongioauda no grupo de 

espécies que caracterizou como sendo de iguas não poluidas·. 

Na presente pesquisa, entretanto, esses organismos foram en 

centrados em locais com teores elevados de matéria orgânica 

(valores médios de oxigênio consumido 7,31 a 11,4mg/l). 

O que PALMER (1957, 1~62, 1963t procurou fazer 

foi relacionar determinadas algas, dentre as quais encon-

tram-se algumas euglenoficeas, com iguas que classificou de 

limpas ou poluídas, ·fazendo ainda certa referência à polui

ção·orgânica. 

Pode-se comentar dos trabalhos reali.zadÓs por PAL-

MER que: 

1 - o autor foi um dos primeiros a se motivar para os pro

blemas nessa área, isto é, relacionar algas com polui-
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-çao; 

2 - para isso, reuniu uma série de dados resultantes dos 

trabalhos de vários autores e levantou uma série de pro 

blemas; 

3 - por realizar trabalhos na área de saneamento, preocu-

pou-se mais com os problemas que as algas podem causar 

no tratamento de águas e esgotos, em detrimento da iden 

tificação das próprias algas, campo em que há entre os 

sanitaristas problemas bastante sérios; 

4 - questiona-se até onde é válido apenas compilar citações 

de algas em trabalhos sem correlacioná-las com os da-

dos físicos e químicos da água. 

Outro trabalho que procurou relacionar uma 

de gêneros de algas, dentre as quais estã'o Eug~ena, 

.. . serJ.e 

Lepo-

cinc~is, Phacus e Trache~omonas, com processos de tratamen-

to de águas, esgoto e poluição, foi o de BRANCO (19.63). 

A princípio, procurava-se situar as espécies de or 

ganismos dentro de uma classificação estabelecida. 

No começo do século, várias publicações apareceram 

sobre organismos indicadores de poluição. Uma das mais im-

portantes foi a de KOLKWITZ & .HARSSON (19.08)_, em que as es-

pécies eram classificadas de acordo com a zona de poluição 

onde eram encontradas. Eram: oligossaprÕbios, mesossapró

bios e polissapróbios, dependendo da concentração da maté-

ria orgânica· ou do poluente no trecho considerado. 

SLÂDEEEK & SLADEEKOVÁ (19 6 2 ). estudaram compara ti v a-

mente duas represas na Tchecoslováquia-e classificou o fit~ 

plãncton que classificou como oligossaprÓbico de acordo com 

o sistema de KOLKWITZ & MARSSON tl908t. Neste mesmo traba-
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lho esses autores relacionam as seguintes Euglenaceae: Eu

gZena aaus Ehrenberg, EugZena viridis Ehrenberg, CoZaaium 

ayaZopiaoZa (Gickl.) Bourrelly, LepoainaZis ovum (Ehren-

berg) Lemmermann, Phaaus orbiauZaris Hllbner, Strombomonas 

aauminata (Schmarda} Deflandre e TraaheZomonas hispida (Per 

ty) Stein. 

BRANCO (1964) analisou uma série de trabalhos nos 

quais as euglenofíceas eram relacionadas com a poluição or

gãnica e adotou, também, o sistema de classificação de 

KOLKWITZ & MARSSON (1908); porém este sistema revelou-se 

pouco satisfatório para aquele autor. 

FJERDINGSTAD (1965} concluiu que devido ao incre

mento da poluição aquática no século atual, o sistema de 

KOLKWITZ & MARSS9N (1908) tornou-se inteiramente obsoleto e 

o estabelecimento de um novo faz-se imprescindível. 

No sistema sapróbico de FJERDINGSTAD U965), são 

propostas nove zon~s e suas comunidades correspondentes, a 

saber: I - zona coprozóica, de II a IV - zona polissapróbi

ca (a, B e y), de V a VII- zona mesossapróbica (a, B e y), 

VIII --zona oligossapróbica e IX- zona cataróbica. 

FJERDINGSTAD (1964) discute·as vantagens de seu 

sistema sobre o de KOLKWITZ & MARSSON (1908) esclarecendo 

que, por ter aumentado o número de zonas de quatro para no-

ve, possibilitaria uma avaliação mais precisa da extensão 

da poluição bem como mostraria como ela poderia ser supera

da. Além disso, este autor concluiu que, ao introduzir os 

termos saprobionte,_saprÕfilo, sapróxeno e saprófobo para 

designar a relação das espécies com a poluição adquirir-se-

ia melhor compreensão da tolerância das espécies 

duais à poluição. 

indivi-
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Segundo BRANCO (1964}, vários autores adotam dife

rentes sistemas de avaliaçã"o do grau de poluição, oferecen

do indicações relativas quanto à poluição. Outros, porém, 

limitaram-se a afirmar que o ambiente onde os organismos fo 

ram encontrados era poluído ou rico em matéria orgânica em 

decomposição, numa constatação puramente empírica {por exem 

plo, PALMER, 1957, 1962, 1963); entretanto 

não fizeram menção alguma à natureza do material poluidor, 

ao teor do oxigênio, à demanda bioquímica do oxigênio, ao 

oxigênio consumido ou a qualquer outro índice que permitis

se avaliar a intensidade da poluição. 

Assim, um outro problema com que se·depara ao tra

balhar nessa área é necessidade de estabelecer um critério 

seguro na interpretação do termo poluição. A palavra polui 

ção não vem sendo utilizada no mesmo sentido pelos vários 

especialistas interessados, cada qual, mais em resolver 

seus problemas individuais. 

Assim sendo, os chamados indicadores biológicos de 

poluição indicam, na verdade, uma série de coisas diferen

tes, de acordo com as finalidades do vários interessados no 

problema, a ponto de qualquer das alterações das caracterís 

ticas peculiares da fauna e da flora de um corpo d'água, to 

madas como índice ou medida de poluição, constituírem, na 

verdade, apenas índices de alterações do ambiente. ~ neces 

sário estabelecer exatamente qual o sentido do termo polui

ção seguido pelo pesquisador, ou seja, o que ele espera in

dicar com os seus indicadores (BRANCO, 1964). 

Com base em tais fatos, .neste trabalho procurou-

se verificar a influência da,poluição por matéria orgânica 

carbonada (medida indiretamente pelo método do oxigênio con 
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sumido pelo permanganato de potássio) sobre a comunidade de 

Euglenaceae pigmentadas. Além disso, procurou-se também, 

caracterizar o ambiente em que este grupo de algas se desen 

volvem, correlacionando-o com algumas características físi-

cas e químicas da água (ver parte ecológica deste traba-

lho). 

Quanto às relações ecológicas das Euglenaceae pig

mentadas estudadas nesta pesquisa, parecem ser diversas. Eu 

gZena anabaena Mainx var. minima Mainx parece ser indiferen 

te a certos teores de matéria orgânica carbonada (valores 

médios de oxigênio consumido de 0,72 a ll,Omg/.tl, enquanto 

que EugZena communis Gojdics·, E. poZymorpha Dangeard e 

StrombOmonas ovaZis (Playfair) Deflandre ocorreram e predo

minaram em ·certas épocas (geralmente no período quente e 

chuvoso), somente em ambientes com elevados teores de maté-

ria orgânica (valores médios de oxigênio consumido de 7,3 a 

ll,Omg/.t). 

Assim a análise quantitativa das Euglenaceae pig-

mentadas identificadas evidenciou a dominância de EugZena 

aommunis Gojdics em janeiro (752,84 org./m.t.l0-4), feverei 

ro (3623,4 org./ml.l0-4) e março de 1983 (937,86 

or~./ml.l0-4 } na estação 1 do Parque Zoológico e, na esta

ção 2, o predomínio de Strombomonas ovaZis (Playfair) De

flandre (732,68 org./ml.l0-4 ) em janeiro de 1983 e EugZena 

poZymorpha Dangeard (5269,88 org./ml.l0-4 ). em maio de 1983. 

A análise quantitativa dos organismos é muito im

portante, pois permite melhor avaliação dos organismos pre- · 

dominantes e, no caso, em ambiente rico em amônia e maté-

ria orgânica carbonada. 

Através dos dados taxonômicos e ecológicos de Eu-
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glenaceae pigmentadas obtidos neste trabalho, verificou-se 

que em um meio aquático, a presença esporádica de uma espé

cie considerada resistente à poluição não chega a ser indí-

cio suficiente para considerar tal ambiente poluído. O im

portante é proceder-se a análise qualitativa e quantitativa 

da comunidade durante um período determinado {mínimo de um 

ano}, correlacionando-se a predominância de certas espécies 

com análises físicas e químicas·da água. 

No ambiente aquático dulciaqüícola, o gênero EugZ~ 

na parece caracterizar diversos tipos de água. Esta obser

vação foi constatada, entre outros, por CONRAD & KUFFERATH 

(1954) e CARDOSO (1982). O Último comentou ainda que estas 

algas podem ser consideradas, por isso mesmo, 

de poluição orgânica da água. 

indicadoras 

A maiÓria dos táxons do gênero LepoainaZis parece 

ser de bons indicadores de água poluída por matéria orgâni-

ca, exceçao feita a duas variedades de LepoainaZis ovum 

(Ehrenberg) Lemmermann (var. gZobuZa (Perty} .. Lemmermann e 

var. dimidio-minor Deflandrel, que ocorreram em ambientes 

onde os valores de matéria orgânica carbonada foram baixos 

(estação 4 do Jardim Botânico) e o valor médio de 

consumido foi de 0,72mg/!. 

. ... . 
ox~gen~o 

Assim, da mesma maneira que BRANCO (1964} e CARDO-

SO (1982) encontraram-se os táxons do gênero LepoainaZis ·g~ 

ralmente habitando as águas poluídas por matéria orgânica 

(carbonada) das estações 1 e 2 do Parque Zoológico, cujos 

valores médios-de oxigênio consumido foramde 7,3 a 

ll,Omg/!. 

A maioria dos táxons do gênero LepoainaZis parece 

ser de bons indicadores de água poluída por matéria orgâni-
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de Lepooinolis ovum 

(Ehrenberg) Lemmermann (var. globula (Perty) Lernmermann e 

var. dimidio-mino~ Deflandre), que ocorreram em ambientes 

onde os valores de matéria orgânica carbonada foram baixos 

(estação 4 do Jardim Botânico) e o valor médio de oxigênio 

consumido foi de 0,72mg/!. 

Assim, da mesma maneira que BRANCO (1964). e CARDO 

SO (.1982} encontraram-se os táxons do gênero Lepoainalis ·g~ 

ralmente habitando as águas poluídas por matéria orgânica 

(carbonada) das estações 1 e 2 do Parque Zoológico, cujos 

valores médios de oxigênio consumido foram de 7,3 a 

ll,Omg/!. 

Alguns táxons do gênero Phaaus ocorreram tanto em 

ambiente pobre (estação 4 do Jardim Botânico)_ quanto rico 
-

em·matéria orgânica (estação 1 e 2 do Parque Zoológicol. As 

sim, Phaaus aauminatus Stockes var. ame~iaanus (Pochmann). 

·Xavier, Phaaus agilis Skuja, Phaaus aurriaauda Swirenko e 

Phaaus to~tus (Lernmermann) Skvortzov foram encontrados em 

águas cuja matéria orgânica carbonada apresentou valores mé 

dios de oxigênio consumido entre 0,72 e O,llmg/!. Entretan 

to, Phaaus ephippion Pochmann, Phaaus raaiborskii Drezepol~ 

ki, Phaaus pleuroneates (O.F. MÜller) Dujardin, Phaaus Zon-

giaauda (Ehrenberg) Dujardin var. attenuata (Pochrnann} 

ber-Pestalozzi e Phaaus triqueter (Ehrenberg) Dujardin 

HÜ-

.. so 

foram registrados nas estações 1 e 2 do Parque Zoológico, 

com teores mais elevados de matéria orgânica carbpnada (va-

leres médios de oxigênio consumido de· 7,3 a 11'1 0mg/!). 

CARDOSO (1982} também encontrou o gênero Phaaus 

em águas que classificou como altamente poluídas sem, toda-

via, referir-se ao nível de matéria orgãnica nesses ambien-
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tes. 

XAVIER (19791 encontrou representantes do gênero 

Phacus em local muito poluído da Represa Billings, onde re

gistrou valores médios de oxigênio consumido de 5,3mg/l. 

No estudo taxonômico realizado, observou-se que 

TracheZomonas apresentou maior variabilidade específica no 

ambiente mais pobre em matéria orgânica carbonada. Dos 11 

táxons identificados deste gênero, seis foram encontrados 

na estação 4 do Jardim Botânico. são eles: TracheZomonas 

armata Ehrenberg var. nana Balech, T. austraZica Playfair 

var. rectanguZaris (Schrõder) Deflandre, T. decora Deflan

dre, T. hispida (per.ty) Stein emend. Deflandre var. crenuZa 

tocoZZis (Maskelll Lemmermann, T. obtusa Palmer var. obtu-

sa, T. puZcherrima Playfair var. Zatior Playfair. Neste 

local os valores médios de oxigênio consumido foram de 

0,72mg/l. 

: PracheZomonas volvocina Ehrenberg e T. Zacustris 

Drezepolski parecem ser indiferentes a variação no teor de 

matéria orgânica carbonada, pois ocorreram tanto no Parque 

Zoológico quanto no jardim Botânico cujos valores médios de 

oxigênio consumido variaram de 0,72 a ll,Omg/t. 

CARDOSO (1982) caracteriza o ambiente em que vivem 

as TracheZomonas como médio-poluído. 

... 1 .. 
DE-LAMONICA-FREIRE encontrou grande numero de re-

presentantes de TracheZomonas em águas limpas, na Estação 

Ecológica da Ilha .de Taiamã, .no Pantanal-:matogrossense. 

1. Informação pessoal da Professora Ermelinda Maria De-Lamô 

nica Freire do Departamento de Biologia da Universidade 

Federal de Mato Grosso. 
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Aigumas especíes foram exclusivas do Parque Zooló-

gico (vide parte taxonômical e sã'o elas: Eug'Lena communis 

Gojdics, E. eh~enbe~gii Klebs, E. ozyu~is Schmarda var. 

cha~kowiensis (Swirenko) Chu, E. po'Lymo~pha Dangeard, E. 

-spi~ogy~a Ehrenberg (var. spi~ogy~a e var. fusca 

Lemmer.mann), Lepocinc'Lis. fusifo~mis (H.J. Carter) 

(Klebs). 

Lemmer-

mann emend. Conrad var. fusifo~mis, L. ovum (Ehrenberg) Lem 

mer.mann (var. ovum, var. butschi'Lii Conrad)., L. texta (Du

jardin) Lemmermann (var. texta e var. richa~diana Conrad), 

L. cy'Lind~ica (Korsikov) Corda, L. ovata (Playfair) Conrad 

(var. ovata e var. aust~a'Lica Conradl., L. steinii Lemmer-

mann emend. Conrad var.· steinii, Strombomonas f'Luviati'Lis 

(Lemmermannl Deflandre, S. ova'Lis (Playfairl Deflandre, S. 

~otunda (Playfair) Deflandre, s. ve~~uaosa (Dadayl Deflan-

dre var. zmiewiká (Swirenko) Deflandre, T~aahe'Lomonas baci'L 

'Life~a Playfair var. g'Lobu'Losa Playfair e T. simi'Lis 

Stokes. 

As seguintes espécies ocorreram somente no Jardim 

Botânico (vide parte taxonômica) Lepocinc'Lis ovum (Ehren

berg) Lemmermann (_var. dimidio-mino~ Deflandre e var. g Zobu 

Za (Pertyl Lemmermann), T~acheZomonas a~mata (Ehrenberg) . . 

Stein var. nana Balech, T. aust~aZica Playfair var. ~ectan 

gu'La~is (Schr~derl Deflandre, T. decora Deflandre, T. hispi 

da (Perty) Stein emend. Deflandre var. c~enuZatocoZZis (Ma~ 

kell) Lemmermann, T. obtusa Palmer var. obtusa e T. puZ-

che~rima Playfair var.·Zatior Playfair. 

Além disso, alguns tãxons ocorreram tanto no Par-. ' 

que Zoológico quanto no Jardim Botânico (vide parte taxonô

mica}.· são eles: LepocincZis ovum (Ehrenbergl Lemmermann 

var. conica Allorge & Lefévre, Phacus acuminatus Stockes 
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var. ameriaanus (Pochrnann} Xavier, P. ag~Zis Skuja, P. aur-

viaauda Swirenko, P. raaiborski~ Drezepolski, P. pZeuronea-

tes (O.F. Müller) Dujardin, P. tortus (Lemmer.mann) Skvort-

zov e T. Zaaustris Drezepolski. 

Na natureza, os membros de vida livre representan

tes do grupo das euglenofíceas, habitam geralmente pequenos 

corpos d'água parada; brejos e lagos com vegetação abundan-

te, enseadas lagunares ricas em detrito, empoçados e vivei-

ros de aves e peixes; ãs vezes, são também encontrados em 

rios, após a ocorrência de enchentes. Muitas espécies vi-

vem sobre o lodo putrefato ou habitam as camadas de água r~ 

sa que cobrem este lodo. Algumas espécies evitam.águas po

luídas e outras preferem águas pantanosas. As demais for-

mas são planctônicas ocasionais. Entretanto, para a maio-

ria das euglenoficeas, pode-se dizer que o fator decisivo 

em relação ao seu comportamento biológico principalmente na 

escolha do seu ambiente é sua preferência a meios que con-

. tenham um certo teor de amônia (HUBER-PESTALOZZI, 1955). 

Além disso, observou-se também que uma das conse

qüências ecolÓgicas da poluição orgânica da água traduz-se 

na· diminuição da taxa do oxigênio dissolvido na água, o 

qual é utilizado para oxidar bioquimicamente os compostos 

orgânicos, o que resulta numa crescente mineralização do 

meio aquático e determina a proliferação de algas, dentre 

as quais a de Euglenaceae pigmentadas. Estas, por sua.vez, 

tanto auxiliam na reoxigenação do meio quanto servem de ali 

menta a outros organismos (zooplâncton por. exemplo). 

As Euglenaceae pigmentadas devem desempenhar impor 

tante papel na degradação biológica da matéria orgânica 

(carbonadat no sentido de auxiliar .este processo, pois -sao 
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encontradas em maior número em ambiente polu!do por, maté

ria orgânica pois, em geral, são capazes de nutrir-se de 

compostos mais complexos de carbono (matéria orgânica carbo 

nadal e de nitrogênio (am8nia1. 

Neste trabalho, {no item 3.2.4.6.1. de nutrientes 

na parte ecológical verificou-se que na estação 1 do Parque 

Zoológico, em fevereiro de 1983, houve coincidência do va-

lor quantitativo máximo de Euglenaceae com o mínimo de amô-

nia. Embora houvesse condições para a transformação bacte-

riológica de amônia em nitrato, os baixos valores 

ram que a amônia foi consumida pelas Euglenaceae. 

mostra-

Assim, os dados obtidos neste trabalho correlacio-

nando as Euglenaceae pigmentadas com as características fí

sicas e químicas da água e a climatologia local, parece que 
. / 

alguns destes organismos passam a se desenvolver mais inten 

samente em ambientes mais ricos em matéria orgãnica carbon~ 

da, (valores médios de oxigênio consumido de 7, 3 a 11, Omg/ i.}.. 

Têm-se como exemplo os casos de Euglena aommunis Gojdics, 

Euglena polymorpha Dangeard e Strombomonas ovalis (Play

fair} Deflandre (Figuras 250, 251 e 258}_ cuja análise quan

-4 titativa ultrapassou 600 org./mi..lO • Para esses três tá-

xons, sugere-se neste trabalho o uso como indicadores bio·ló 

gicos de poluição orgânica carbonada sempre que o valor da 

análise quantitativa.ultrapassar a 600 org./mi..l0-4 • 

As demais espécies não apresentaram valores eleva

dos na análise quantitativa: dentre estas, algum~s ocorre

ram apenas nos lagos do Parque ZoolÓgico, isto· é, em ambi·e!!. 

tes com valores elevados de matéria orgânica carbonada (va

lores médios de oxigênio consumido de .7,3 a ll,mg/l). são 

elas: Euglena oxyuris Schmarda var. aharkowiensis (Swiren-



332 

ko) Chu, Lepoaina~is fusiformis (H.J. Carter) Lernmermann 

efuend. Conrad var. fusiformis, Lepoaina~is ovata (Playfair) 

Conrad var. ovata, L. ovum (Ehrenbergl Lemmer.rnann (var. 

ovum, var. conica Allorge & Lefévre), L. texta (Oujardin) 

Lemrnermann emend. Conrad (var. texta e var. · ri.chardiana Con 
. -

rad), Phaaus ~ongiaauda (Ehrenbergl Dujardin var. attenuata 

(Pochmannl Huber-Pestalozzi e Strombomonas ovaZis (Play-

fair) Deflandre. 

Algumas esp~cies parecem ser ind~ferentes a varia

ção do teor de matéria orgânica (valores médios de O, 72 a 

ll,Omg/l), pois ocorreram tanto nas estações 1 e 2 do Par

que Zoológico quanto na estação 4 do Jardim Botânico, como 

as seguintes: EugZena acus Ehrenberg var. rigida Hllbner, 

EugZena anabaena Mainx var. minima Mainx e 

voZvocina Ehrenb~rg var. voZvocina. 

TracheZomonas 

TracheZomonas armata (Ehrenberg}_ Stein var. nana 

Balech. ocorreu mais de uma vez.e somente na estação 4 do 

Jardim Botânico, assim, convencionou-se considerá-la exclu-
..... 

siva e nao rara deste local. 

Dentre as variáveis físicas e químicas estudadas, 

observou-se que a temperatura da água, o pH, a amônia e a 

matéria orgânica carbonada (oxigênio consumido) pare.cem ser 

os fatores mais importantes na escolha do "habitat" destes 

organismos (ver parte ecológica). 

Portanto, os principais fatores físicos e químicos 

que permitiram a intensa proliferaç.ão desses flagelados nas 

águas referem-se às fontes.de carbono e de nitrogênio, uma 

vez que se tratam de seres que, embora fotossintetizantes, 

são também capazes de se nutrirem de compostos mais comple-

xos desses dois elementos. Contudo, um conhecimento mais 
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completo da ecologia desses organismos só ser~ poss!vel .. a 

.luz. de dados mais completos sobre as características fisio

~Ógicas de cada espécie, bem corno das medidas precisas dos 

vários macro e rnicronutrientes minerais e orgânicos existen 

tes t::rn águas poluídas (BRANCO, 19.64). 

Aplicando-se o sistema sapróbico de FJERDINGSTAD 

{1965 )- à· presente pesquisa nas· estações do Parque Zoológi

co, verificou-se que todas Euglenaceae pigmentadas que cons 

tarn do referido sistema foram classificadas na VI zona - me 

sossapróbica - como saprófilas, isto é, estão geral~ente 

presentes em águas poluídas, mas também podem ocorrer em ou 

tro biÕtopo. As algas encontradas na presente pesquisa e 

que sãó constantes do sistema de FJERNDINGSTAD (19651 -. sao 

as seguintes: EugZena deses Ehrenberg, EugZena ehrenbergii 

Klebs, EugZena 'spirogyra Ehrenberg var. fusca (Klebs) Lem

rnerrnann C=EugZena fusca (Klebs) Lemrnermannt, EugZena spiro

gyra Ehrenberg, EugZena ag~Zis Carter (=EugZena pisciformis 

Klebs), EugZena polymorpha Dangeard, EugZena oxyuris Schrnar 

da e LepocincZis- ovum (Ehrenberg) .Lemrnermann. 

Observou-se também que outras espécies de eugleno

fíceas que se desenvolveram intensamente como, por exemplo, 

EugZena communis Gojdics, não constam na classificação de 

FJERDINGSTAD (lg65}. Assim também, os gêneros Phacus~ Tra-

cheZomonas e Strombomonas dela foram omitidos. 

A estação 4 do Jardim Botânico é classificada, se

gundo FJERDINGSTAD (1965), na VIII zona: oligossaprÕbica. 

Entretanto, nos casos de EugZena communis Gojdics, 

EugZena poZymorphá Dangeard e de Strombomonas ovaZis (Play

fair) Deflandre, presentes nas estações estudadas do Parque 

Zoológico (zona VII: mesossapróbical sugere-se, nesta traba 

r.r.tço da Biblioteca e D;cumc:~taç!lt• 
fAfl'~ r,- :;•. &E S! ODE PÚBLICA 
111>1 1/~~\IIHOf llf S~tl PAUlO 
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lho, seu uso como indicadores biolÓgicos de poluição orgâni 

c a (carbonada) • 

A cr!tica que se faz, portanto, ao sistema de sa

probidade de FJERDINGSTAD (19.65) é de que a taxonomia dos 

organismos é, de modo geral, muito limitada, pois são abor

dados somente alguns grupos de algas •. Em conseqtlência dis

so, ter-se~ã uma abrangência igualmente restrita do siste-

ma. 

Através dos dados taxonômicos e ecolÓgicos obtidos 

neste trabalho, verificou-se que a presença esporádica de 

uma espécie, mesmo considerada resistente à poluição em 

meio aquático, não chega a ser indício suficiente para con-

siderar tal ambiente poluído. O importante é proceder 
.. 
as 

análises qualitativa e quantitativa da comunidade, verifi

cando-se principalmente a.predóminância de certas espécies 

e correlacionando-se com análises físicas e químicas da 
.. 
agua. 



... 
CONCLUSOES E 

4 

SUGESTOES 

O estudo taxonômico, ecológico e sanitário da fló 

rula de Euglenáceae pigmentadas de áreas do Parque Estadual 

das Fontes do Ipiranga, em são Paulo, permitiu chegar a cer 

tas conclusões e à proposição de algumas sugestões, como se 

gue: 

4.1. ·pARTE TAXONÕMICA 

1. Das 237 amostras examinadas, 211 apresentaram represen

tantes de Euglenaceae pigmentadas. 

2. Foram identificados 53 táxons representantes de Euglena

ceae pigmentadas, os quais representam cinco gêneros, 36 

espécies e 17 variedades que não as típicas de suas res

pectivas espécies. 

3. Dos 53 táxons identificados, 35 não haviam sido ainda re 

gistrados para o Estado de são Paulo, quais sejam: EugZ~ · 

na acus Ehrenberg var. rigida Hfibner, E. anabaena Mainx 
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var. minima Mainx, E. aommunis Gojdics, E. oxyuris 

Schmarda var. aharkowiensis (Swirenko} Chu, E. polymor-

pha Dangeard, E. sahmitzii Gojdics, E. splendens Dan-

geard, E. spirogyra Ehrenberg var. spirogyra, E. spirog~ 

ra Ehrenberg var. fusaa Klebs, E. velata Klebs, Lepoain

alis aylindriaa (Korsikov) Conrad, L. ovata (Playfair) 

Conrad var. australiaa Conrad, L. ovum (Ehrenberg) Lem-

mermann var. butsahilii Conrad, L. ovum (Ehrenberg) Lem-

mermann var.·aoniaa Allorge & Lefévre, L. piriformis Cu-

nha, L. salina Fritsch, L. steinii Lemmermann emend. 

Conrad var. steinii, L. texta (Dujardin} Lenunermann 

emend. Conrad var. riahardiana Conrad, Phaaus aauminatus 

Stockes var. ameriaanus (Pochmann) Xavier, P. Zongiaauda 

(Ehrenbergl Dujardin var. attenuata (Pochmann} Huber-Pe2_ 

talozzi, P. paaiborskii Drezepolski, P. triqueter (Ehre.!! 

bergt Dujardin, Traahelomonas armatâ (Ehrenberg) stein 

var. nana Balech, T. australiaa Playfair var. reatangu·za 

ris {Schrôderl Deflandre, T. baaillifera Playfair var. 

globuZosa Playfair, T. deaora .Deflandre, T~ hispida (Per 

tyl Stein emend. Deflandre var. aoronata.Lenunermann,. T. 

hispida (Pertyl· Stein emend. Deflandre var. arenuZato

aoZZis (Maskelll Lemmermann, T. Zaaustris Drezepolski, · 

T. obtusa Palmer var. obtusa, T. puZaherrima Playfair 

var. Zatior Playfair, T. similis Stockes, Strombomonas 

fZuviatiZis CLemmermann)_ Deflandre, S. ovaZis (Playfairl. 

Deflandre, S. rotunda (Playfair)_ Deflandre e S. verruao

sa (Daday) Deflandre var. zmiewika (Swirenko) Deflandre. 

4. Os gêneros representados pel~ maior número de tãxons fo

ram, pela ordem: Euglena Ehrenberg com 15 tãxons 

(28,3%1, ou seja; 28,3% do total dos tãxons identifica-
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dos, LepocincZis Perty com 14 tãxons {26,9%), TPacheZomo 

nas Ehrenberg com 11 táxons (20,8%}, Phacus Dujardin 

com 9 tãxons (17,0%) e StPombomonas Deflandre com 4 tã-

xons (7, 5%). 

5. TPacheZomonas voZvocina Ehrenberg var. voZvocina~ EugZe-. 

na acus Ehrenberg var. Pigida Hübner e LepocincZis ovum 

(Ehrenberg}, Lemmermann var. ovum foram os tãxons que 

ocorreram no maior número de amostras, tendo sido encon-

trados, respectivamente, em 99.,_ 52 e 20 das 211 amostras 

examinadas. 

6. Todos os ci.nco gêneros, EugZena~ Lepoci:ncZis, Phacus~ 

TPacheZomonas e StPombomonas, estiveram presentes no Par 

que Zoológico, enquanto que StPombomonas não ocorreu no 

Jardim Botânico. 

7. Foi constatada maior variabilidade de tãxons de Euglena-

ceae pigmentadas no Parque Zoológico e menor no 

Botânico. 

Jardim 

8. No· estudo taxonÔmico levado a efeito de julho· de 19.81 a 

se.tembro de 1983, os seguintes tãxons ocorreram somente 

no Parque Zoológico: EugZena communis Gojdics, E. ehren

bePgii Klebs, E. o:x:yuPis Schmarda var. chaPkowiensis 

(Swirenkol_ Chu, E. poZymoPpha Dangeard, E. schmitz.ii 

Gojdics, E. spirogyPa Ehrenberg (var. spiPogyPa e var. 

fusca {Klebsl Lernmermann, E. tPiptePis (Dujardin) 

Klebs, E. veZata Klebs, LepocincZis fusifoPmis (H.J. Car 

terl" Leinrnermann emend. Conrad var. fusifoPmis~ L. cyZin-

' dPica (Korsikovl Corda, L. ovata (PlayfairL Conrad (var. 

ovata e var. austPaZica Conradl., L. ovum (Ehrenberg) Le!!! 

mermann (var. ovum e var. butschiZii Conrad), L. te:x:ta 

(Dujardin) Lemmermann emend. Conrad (var. te:x:ta e var. 
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riahardiana Conrad), L. steinii Lemmermann emend. Conrad 

var. steinii~ Strombomonas fZuviatiZis {Lemmermann) De

flandre, s. ovaZis (Playfair) Deflandre, S. rotunda 

{Playfair) Deflandre, s. verrucosa (Daday) Deflandre 

var. zmiewika (Swirenko} Deflandre, TraaheZomonas baaiZ

Zifera Playfair var. gZobuZosa Playfair e T. simiZis St~ 

kes. Os seguintes tãxons ocorreram somente no Jardim 

Botânico: LepoainaZis ovum (Ehrenberg) Lemmermann (var. 

dimidio-minor Deflandre e var. gZobuZa (Perty} Lemmer

mannl, TraoheZomonas arma ta (Ehrenberg)_ Stein var. nana 

Balech, T. austraZiaa Playfair var. reatanguZaris 

lSchrBder} Deflandre, T. decora Deflandre, T. hispida 

(Pertyl Stein emend. Deflandre var. arenuZatoaoZZis (Ma~ 

kell) Lemmermann, T. ob.tusa Palmer var. obtusa~ T. puZ

. cherrima Playfair var. Zatior Playfair. Além disso, ou

tros tãxons ocorreram tanto no Parque ZoolÕgico quanto no 

Jardim Botânico, como os seguintes: LepoainaZis ovum 

(Ehrenberg) Lemmermann var. aoniaa Allorge · & Lefévre, 

Phaaus aauminatus. Stokes v ar. ameriaanus (Pochmann}_ Xa

vier, P. agiZis Skuja, P. aurviaauda Swirenko, Pp raai

borskii' Drezepolski, P. pZeuronectes (O.F. Müller}_ Duja.E_ 

din, P. tortus (Lemmermann) Skvortzov e T. Zaaustris Ore 

zepolski. 

9. As algas que ocorreram uma única vez, em uma única esta

ção foram consideradas raras. No Parque Zoolôgico têm

se as·seguintes: EugZena ehrenbergii Klebs, E .. tripteris 

(Duj ardin) Klebs 1 Lepoainalis ayZindriaa (Korsikov) Conrad 1 

L. ovata (Playfair)- Conrád var. austraZiaa Conrad 1 

L. ovum (Ehrenberg) Lemmermann var. butschiZii conrad1 

P. ephippion Pochmann 1 P. triqueter (Ehrenberg) Dujar

din e T. hispida (Perty) Stein emend. Deflandre var. ao-
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ronata Lemmermann. No Jardim Botânico, as algas consi-

deradas raras foram: TraaheZomonas deaora Deflandre e 

T. obtusa Palmer var. obtusa. 

10. Problemas de ordem taxonõmica foram encontrados na dis

tinção entre Phaaus tortus {Lemmermann) Skvortzov, P. 

sesquitortus·Pochmann e P. heZiaoides Pochmann, devidos, 

basicamente, ao número de torções da célula. As

sim, sugere-se que seja reavaliado tal critério e anali 

sadas amostras populacionais vivas, da natureza e de 

cultura, para definição das respectivas circunscrições 

desses táxons. 

11. A combinação EugZena pisaiformis Klebs é ilegítima e de 

ve ser rejeitada pela existência de EugZena agiZis H. 

J. Carter. Esta tem prioridade nomenclatural sobre a 

primeira, apesar da descrição que acompanha a combina

ção original de Carter ser menos completa que a de 

Klebs. 

12. A citação Phaaus aauminatus Stockes subesp. ameriaana 

Pochmann deve ser substituída por P .. aauminatus Stockes 

var. ameriaanus· {Pochmann) Xavier, visando-se à unifor

mização da nomenclatura d~ espécie e porque a subespé

cie vem, paulatinamente, deixando de ser usada entre os 

ficólogos. 

13. A morfologia da célula em EugZena~ LepoainaZis e Phaaus 

(aloricados} e a morfologia e a ornamentação da parede 

da lórica em Strombomonas e TraaheZomonas (loricados) 

constituem critérios auxiliares na identificação de 

seus respectivos táxons pois, na maioria dos casos estu 

dados, comprovou-se que somente estes critérios não sao 

suficientes; entretanto, muitos autores usualmente os 
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adotam como recursos único; em consequência disso, 
.. 
e 

enorme a divergência na literatura. 

14. A análise baseada somente na morfologia da lórica dos 

organismos de Strombomonas Deflandre e TraaheZomonas 

Ehrenberg tem provocado muita confusão taxonômica, devi 

do às descrições, em geral, pobres e que permitem maior 

ou menor sobreposição entre vários tãxons. 

15. No estudo sistemático dos gêneros loricados - Strombomo 

nas Deflandre e TraaheZomonas Ehrenberg - deve-se sem-

pre analisar, concomitantemente, a morfologia da lórica 

e o protoplasma da célula, fato pouco usual entre os es 

pecialistas. Tal.procedimento deverá auxiliar bastante 

no aprimoramento da sistemática do grupo. 

16. O estudo sistemático baseado em análise populacional 

das Euglenaceae pigmentadas trouxe grande contribuição 

ao conhecimento desse grupo de algas, principalmente, 

ao dos gêneros TraaheZomonas Ehrénberg, Strombomonas 

Deflandre e LepoainaZis Perty •. Nos dois primeiros ca

sos, a taxonomia estava baseada quase que exclusivamen

te na lÓrica e, no último, no seu periplasto. 

17. As características de or9anelas celulares, tais como: 

forma, número e tipo dos cloroplastídios, número e tipo 

dos pirenóides,.constituem critérios taxonômicos impor-

tantes na identificação de Euglenaceae pigmentadas, vis 

to serem utilizados a níveis específico e infraespecífi 

co principalmente nos gêneros EugZena~ Strombomonas e 

TraaheZomonas. Esta metodologia de estudo, entretanto, 

só deverá ser usada quando se examinar material vivo. 

18. Para a análise qualitativa dos espécimes de Euglenaceae 
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pigmentadas, é imprescindível que o estudo seja feito 

com base em material vivo. A observação de estruturas 

como plastídios e pirenóides pode ser alterada pelo pro 

cesso de preservação do material. 

19. Considera-se também absolutamente imprescindível que 

os estudos taxonômicos de Euglenaceae pigmentadas sejam 

feitos com base na análises de amostras populacionais, 

devido à grande gama de variação morfológica existente 

no grupo e à sua taxonomia, geralmente, baseada em ca

racterísticas morfológicas. 

20. Sugere-se que estudos fundamentados em análise popula

cional sejam realizados para se conhecer o real valor 

taxonômico da forma e do número de grãos de paramido, 

do grau de torção celular, do espessamento do periplas

to, do comprimento do flagelo, da intensidade da orna

mentação e da· cor da lÓrica, da forma, do número e -do 

comprimento dos espinhos, pois estas estr~turas não vêm 

sendo consideradas critérios·suficientes ·para a proposi 

ção de espécies e de categorias-infra-específicas de 

Euglenaceae pigmentadas~ Isto porque verificou-se que 

tais estruturas.podem variar sob a influência de deter

minadas condições ambientais e o desconhecimento do 

grau desta variabilidade vem impedindo o uso de tais ca 

racterísticas como critérios taxonômicos. 

21. Um dado morfométrico que deve ser mais utilizado na de

limitação dos táxons de Euglenaceae pigmentadas é a re

lação comprimento/largura celular (RC/l) , a qual cons

titui dado muito mais preciso do que a simples apresen

tação dos valores absolutos do comprimento e da largura 

celulares. 
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22. Sugere-se, a fim de se evitar maior dificuldade e confu 

-sao futura, que os termos designativos da morfologia 

das várias estruturas, da vida vegetativa de Euglena-

ceae pigmentadas, sejam definidos,uniformizados e padro 

nizados, para propiciar a uniformidade no grupo conside 

rado e o melhor entendimento entre os especialistas de 

todo o mundo. 

23. Sugere-se, ainda, que os. especialistas descrevam as Eu-

glenaceae pigmentadas em sua vista taxonômica (frontal) 

e também em seu corte'óptico transversal. 

24. Sugere-se que o termo corte óptico transversal atualmen 

te utilizado na nomenclatura tradicional somente para 

o gênero Phacus, o seja também para os demais gêneros 

de Euglenaceae pigmentadas. Desse modo, visa-se ã uni-

formidade nomenclatura! para os demais táxons e ao apro 

veitamento de um termo já existente, evitando-se a cria 

ção de outros, novos, cuja proposição talvez só venha 

a conturbar mais. 

25. e muito problemática a delimitação das circunscrições 

de Strombomonas fZuviatiZis (Lernrnermann) Deflandre var. 

fZuviatiZis e de s .. fZuviatiZis (Lernrnermann) Deflandre 

var. Zevis (Lernrnermann) Skvortzov. Sugere-se, neste 

caso, que estudos pormenorizados sejam realizados com 

base em amostras·populacionais, para verificar a real 

circunscrição da variedade típica·e var. Zevis (Lernrner-

mann) Skvortzov. 

26. A distinção entre Strombomonas ovaZis (Playfair) Deflan 

dre e S. defZandrei (Roll) Deflandre é muito problemáti 

ca. A grande semelhança entre ambas, tanto na morfolo-
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gia da lórica quanto na do protoplasma celular, sugere 

sua identidade taxonômica. Assim, a combinação Strombo 

monas ovaZis ~layfair) Deflandre, pela prioridade no

menclatural, deverá prevalecer. 

4.2. PARTE ECOLÓGICA 

1. As Euglenaceae pigmentadas encontradas no período de ou

tubro de 1982 a setembro de 1983, pertencem aos gêneros 

EugZena, LepocincZis, Phacus, TracheZomonas e Strombomo

nas, com um total de 31 táxons. Dentre estes, o· gênero 

EugZena apresentou maior variabilidade específica, com 

11 táxons (35,5%), seguido de LepocincZis com nove 

(29,0%), Phacus com cinco (16,1%) e Strombomonas e Tra-

_cheZomonas cáda um com três táxons (9,7%). 

2. A porcentagem relativa dos táxons de Euglenaceae pigmen

tadas, por gênero, nas estações 1 e 2 do Parque Zoológi

co e na 4 dó·Jardim Botânicoforam, respectivamente: Eu

gZena (41,7 36 e 20%), LepocincZis (25, 28 e 20%) 1 

Phacus (16,6, 20 e 40%) 1 Strombomonas 

TracheZomonas (4,2; 8 e 20%). 

(12,5; 8 e 0%) e 

3. O grau de similaridade taxonômica, calculado pelo índice 

de Jaccard, foi elevado (0,75) quando comparadas as fló-

rulas das estações 1 e 2. Isto porque, muito provavel

mente, as condições ambientais destas duas estações fo

ram bastante similares entre si. 

4. O grau de similaridade taxonômica foi relativamente bai

xo quando comparadas. as flórulas das estações 1 e 4 

(0,24) e 2 e 4 (0,25). 
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5. Observou-se que na flórula da estação 4 do Jardim Botâni 

co, oito dos dez táxons identificados foram comuns aos 

demais ambientais estudados (estações 1 e 2 do Parque 

Zoológico). Trata-se de flórula relativamente mais po

bre, o·que a distancia em· similaridade florística daque

la dos outros dois ambientes. 

6. As estações 1 e 2 apresentaram composição florísticamüs 

rica (24 e 25 táxons, respectivamente) que a estação 4 

( 10 táxons) . 

7. Quanto à variação do número total de táxons, a estação 1 

apresentou pico máximo em julho de 1983, com 11 táxons, 

dos quais oito foram de .Euglena e três de Phaaus, o me

nor valor com um táxon de.Euglena, ocorreu em junho de 

1983. A est~ção 2 apresentou pico máximo em janeiro de 

1983, com 18 táxons, havendo coincidência entre os picos 

de Euglena (7), Lepoainalis (6) e de Phaéus (3). ·Estes 

mesmos gêneros atingiram o valor mínimo respectivamente 

1, zero e zero·em agosto de 1983. A estação 4 apresen

tou valores reduzidos e os representantes de Euglenaceae 

pigmentadas tiveram presença_ descontínua durante todo o 

período de estudo. 

8. Os táxons Euglena splendens Dangeard, Lepoainalis ovum 

(Ehrenberg) Lemmermann var. aoniaa Allorge & Lefévre, 

Lepoainalis ovum (Ehrenberg) Lemmermann var. dimidio-mi

nor Deflandre e Lepoainalis ovum (Ehrenberg) Lemmermann 

var. globula {Perty) Lemmermann e. Traahelomonas similis, 

Strombomonas fluviatilis {Lemmermann) Deflandre e Strom-

bomonas ovalis Wlayfair) Deflandre foram considerados 

raros por ocorrerem, cada um, apenas uma vez e em uma 

Única estação de coleta~ 
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9. A análise quantitativa das Euglenaceae pigmentadas evi

denciou que Euglena communis Gojdics na estação 1 

(03.!.1983 e 07.II.l983) e na estação 2, Euglena poly

morpha Dangeard (02.V.l983) e Strombomonas ovalis (Play 

fair) Deflandre (03.!.1983) foram os tãxons ·dominantes. 

A estação 4 não apresentou táxon dominante. 

10. Mesmo quando foram encontrados valores mínimos na análi 

se quantitativa das Euglenaceae pigmentadas 

(6,38 org./mt.l0-4 ), Euglena communis Gojdics na esta

ção 1 e na estação 2, Euglena polymorpha Dangeard e 

Strombomonas ovalis (Playfair) Deflandre estiveram pre

sentes. 

11. Quando se considerou a variação sazonal nas duas esta

ções do Parque Zoológico, observou-se que a presença do 

gênero Eug Zena foi ·sempre contínua. Já os gêneros 

Strombomonas e Trachelomonas apresentaram participação 

descontínua. 

12. A presença das·Euglenaceae pigmentadas na estação do 

Jardim Botânico· não foi contínua, pois em três coletas 

-(outubro e novembro de 1982 e janeiro de 1983) nao se 

observou·a presença destes organismos nessa estação. 

Assim, o mês de dezembro apresentou, isoladamente, o 

maior número·· de táxons ( 5) sendo dois de Traahelomo-

nas, dois de Phacus e um de Euglena.· os·valores de fe

vereiro a setembro de. 1983 foram ·.mep.ores, isto é, de 

1 a 3 táxons. 

13. A variaç~o do número total de tãxons, por gênero, indi

cou que Euglena~ Lepoainalis e Phaaus dominaram nas es

tações 1 e 2 havendo, todavia, pequenas falhas de ocor-



346 

rência na estação 1 (LepoainaZis deixou de ocorrer em 

fevereiro, março e junho de 1983 e Phaaus em novembro e 

dezembro de 1982 e abril e junho de 1983) e na estação 

2 (LepoainaZis deixou de ocorrer de junho a setembro de 

1983 e Phaaus em outubro de 1982 e junho e agosto de 

19 83) . 

14. O fato de nao se ter encontrado representantes de Eugle 

naceae pigmentadas na. análise quantitativa das. amostras 

coletadas em dias chuvosos como, por exemplo, a 

06.VI.l983, não significasua inexistência nessa época, 

mas simplesmente que as coletas foram efe.tuadas em épo

cà não·propícia. Isto porque, em geral, após forte chu 

va, a quantidade de sólidos em suspensao aumenta, levan 

do muitos organismos para o fundo, inclusive as pró-
-· 

prias Euglenaceae pigmentadas. 

15. A variação sazonal das Euglenaceae pigmentadas nas duas 

estações do Parque Zoológico foi bem típica: a análise 

quantitativa desses organismos registrou valores maio-

res entre janeiro e maio' de 19 83 . (período chuvoso e 

~quente} e menores entre julho e agosto (período mais se 

co e frio). 

16. As condições ambientais nas duas estações do Par~~e Zoo 

lógico devem ser as mais favoráveis ao desenvolvimento 

de Strombomonas, pois este gênero ocorreu apenas nestes 

locais e em número significativo. 

17. Os valores da análise quantitativa das Euglenaceae pig-

mentadas foram maiores no Parque Zoológico quando a tem 

peratura da água estava mais elevada. Isto ocorreu com 

EugZena aommunis Gojdics (à 24,5 .em 03.!.1983 e à 23°C 

em 07.II.l983} na estação 1 e na estação 2, com EugZena 
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poZymorpha Dangeard, (à 21,5°C em 02.V.l983) e com 

Strombomonas ovaZis (Playfair) Deflandre (à 25,5°C em 

03.I.l983). 

18. Observou-se, de um modo geral, uma relação direta entre 

os valores de cor e os pluviométricos. 

19. Nas estações 1 e 2 a elevação dos valores de cor e de 

pH foi coincidente. 

20. A elevada turbidez observada na estação 1 pode ter sido 

causada pelas algas clorofiladas que aí proliferam em 

grande número. Neste local, registraram-se coincidente 

mente, valores elevados de turbidez e de análise quanti 

tativa de Euglenaceae pigmentadas. 

21. Observou-se a grande influência do pH na proliferação 

das Euglenaéeae pigmentadas • Os valores ótimos de pH 

para este grupo de algas estiveram por volta de 6,25 a 

6,30. 

22. O pH parece ser um dos fatores controladores da presen

ça das Euglenaceae pigmentadas, pois para valores ao 

redor de 5,8 registrou-se um grande declínio no número 

de representantes deste grupo de algas. 

23. A estação 4 apresentou valores de pH geralmente maisbai 

xos do que os das estações 1 e 2. Na estação 4 foram 

registr~dos valores baixos nas análises qualitativa e 

quantitativa·de Euglenaceae pigmentadas. 

24. Os valores máximos de pH·foram registrados sempre no pe 

ríodo de verão em todas .as estações estudadas. 

25. Os valores máximos do oxigênio dissolvido e da porcenta 

gero de saturação desse gás coincidiram com o valor quan 
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titativo máximo de Euglenaceae pigmentadas, em feverei-

ro de 1983 na estação 1. Provavelmente este grupo de 

algas, através da fotossíntese, colaborou na elevação 

do teor do gás. 

26. Nas estações 1 e 2 registraram-se valores elevados de 

oxigênio dissolvido e da porcentagem de saturação na 

coleta de 07.II.l983, quando, coincidentemente, a cor 

atingiu seu valor mínimo. Concluiu-se, portanto, que 

a água mais limpa auxilia o processo fotossintético. 

27. A porcentagem de saturação do oxigênio dissolvido em 

duas coletas (outubro e novembro de 1982) atingiu valo

res acima de·lOO%, devido, provavelmente, à melhor qua

lidade da água: mais oxigenada e com menor quantidade 

de matéria orgânica (carbonada) dissolvida. Além dis

so, o vento deve ter contribuído para que isso aconte

cesse nessas coletas. 

28. Na coleta de 06.VI.l983, o oxigênio dissolvido e a por

centagem de saturação apresentaram valores elevados nas 

três estações amestradas. Nesse dia observou-se a inte 

ração de vários fatores que, supõe-se, colaboraram para 

que isso acontecesse: temperatura baixa da água, aliada 

à pluviometria que atingiu valor total diário máximo e 

à grande turbulência da água provocada pelo vento. 

29. Os maiores valores do oxigênio dissolvido e de porcent~ 

gero de saturação foram registrados no Jardim Botânico e 

os menores no Parque Zoológico. O primeiro local apre

senta menor quantidade de matéria orgânica carbonada 

(valor médio de oxigênio consumido de 0,72mg/!) e o se

gundo (valor médio de oxigênio consumido de O,llmg/!) , 

maior. Portanto, o oxigênio dissolvido é bem menor em 
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locais com muita matéria orgânica, pois, obviamente, es 

te é requerido na oxidação da mesma. 

30. Os resultados de oxigênio dissolvido (valores médios de 

1,86 a 1,98mg/i.) e de porcentagem de saturação (por vol 

ta de 23%), obtidos nas estações 1 e 2 onde foi observa 

da maior proliferação de Euglenaceae pigmentadas suge

rem que os representantes desse grupo toleram ambientes 

com baixo teor de oxigênio dissolvido. 

31. A variação·s~zonal da matéria orgânica carbonada na es

tação 2 foi bastante típica, ou seja, apresentou valor 

máximo no período frio, em que a temperatura·mais baixa 

retarda o processo de degradação da matéria orgânica. O 

valor mínimo, ao contrário, ·foi registrado no período 

quente, em que a temperatura mais alta acelera o preces 
-· 

so de .degradação da matéria orgânica. 

32. O pico de amônia nas estações 1 e 2 coincidiu com uma 

quase ausência de Euglenaceae pigmentadas. O inverso 

ocorreu com o valor mínimo de amônia que coincidiu com 

o pico de Euglenaceae. No primeiro caso, não havia or-

ganismos suficientes para consumir tal nutriente permi

tindo a elevação de seu teor; no segundo, a amônia deve 

ter sido quase que toda consumida por estes organismos. 

33. Talvez se possa relacionar os baixos valores de amônia 

e de pH na água da estação 4 do Jardim Botânico como fa 

tor condicionante da quase ausência de Euglenaceae pig-

mentadas no meio. 

34. A principal fonte de nitrogênio nas estações no Parque 

Zoológico é derivada da excreção animal (excreção de 

aves e de outros animais); já na estação do Jardim Botâ 
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nico é derivada da degradação vegetal. 

35. A amônia não constituiu fator limitante nas duas esta

ções do Parque Zoológico. 

36. Na estação 1, em fevereiro de 1983, embora houvesse con 

dições de transformação bacteriológica de amônia em ni

trato, pois registraram-se valores elevados de oxigênio 

dissolvido e de porcentagem de saturação, isto nao ocor 

reu porque, possivelmente, a amônia disponível foi con

sumida pelas Euglenaceaeque na ocasião atingiram seu 

valor quantitativo máximo. 

37. Os valores de nitrato não devem·ter sido limitantes pa

ra as Euglenaceae pigmentadas nas·estações 1 e 2, pois 

valores máximos e mínimos desse elemento coincidiram 

com valores__-reduzidos da análise quantitativa desse gru 

po de algas. 

38. Valores mí.nimos de nitrato na estação 4, registrados em 

dezembro de 1982, coincidiram com valores baixos de oxi 

gênio dissolvido e de porcentagem de saturação 

gás. 

desse 

39. De um modo geral, ocorreu maior oxidação de amônia a ni 

trato na estação 4, onde a água· apresentou-se sercpre mais 

oxigenada. 

40. Os valores de nitrito foram muito reduzidos em todas as 

estações, entretanto, por motivos diferentes. No caso 

do Parque Zoológico, ocorreu mais .amônia do que nitrato 

devido a água apresentar baixo teor de oxigênio dissol

vido. No Jardim Botânico, ao contrário, ocorreu mais 

nitrato e pouco nitrito porque a água apresentou teor 

mais elevado de oxigênio. 
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41. Correlacionando fósforo, amônia e Euglenaceae pigmenta

das observou-se que na estação 2, a diminuição do teor 

desses dois nutrientes era seguida por um desenvolvimen 

to de Euglenaceae pigmentadas. 

42. Os valores de cálcio :não devem ter sido limitantes para 

as Euglenaceae pigmentadas, pois valores máximos e mini 

mos desse elemento.coincidiram com valores reduzidos da 
' 

análise quantitativa desse grupo de algas. 

43. Com relação aos fatores físicos e químicos da água po-

de-se sugerir, de acordo com os resultados obtidos, que 

o valores ao redor de 21,5 e 25,5 C para temperatura da 

água, 6,2 e 6,3 de pH, 1,7 ·e 1,9mg/f. para amônia, 1,86 

e 1,98mg/f. de oxigênio dissolvido, 7,3 a ll,Omg/f. de ma 

téria orgânica carbonada·podem ser. consideradas favorá

veis ã proliferação de Euglenaceae pigmentadas nas esta 

çoes 1 e 2 do Parque Zoológico. 

4.3. PARTE SANITÁRIA 

1. A possibilidade de vida das Euglenaceae pigmentadas, as-

sim como dos demais organismos.aquáticos, est~ na depen-

dência de inúmeros fatores, tais como: climatológicos, 
Ícl 

físicos e químicos da água, osquais podem agir isolada-

mente ou em conjunto. 

2. Teor elevado de·matéria orgânica carbonada na água pode 

contribuir para a criação de condições favoráveis para 

o desenvolvimento da maioria das Euglenaceae pigmenta-

das. 

3. o gêner~·Eug~ena pode caracterizar tipos diversos de 
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água. Encontrou-se que EugZena anabaena Mainx var. mini 

ma Mainx parece ser indiferente ao teor de matéria orgâ-

nica carbonada do meio aquático, enquanto que outras co-

mo EugZena communis Gojdics e EugZena polymorpha Dan-

geard ocorreram somente em meio rico em matéria orgânica. 

1. A maioria dos tãxons do gênero Lepocinclis, identifica-

dos durante esta pesquisa, parece ser de ·bons indicado

res de água poluída por matéria orgânica, exceção feita 

a duas variedades de Lepocinclis ovum ~hrenberg) Lernrner 

mann: (var. gZobula (Perty) Lernrnerrnann e var. dimidio-mi 

nor Deflandre) , as quais ocorreram em ambientes onde os 

valores de matéria orgânica carbonada foram mais baixos 

(valores médios de oxigênio consumido de 0,72mg/l). 

5. Os seguintes· representantes do gênero Phacus: P. acumina 

tus Stockes var. americanus (Pochmann) Xavier, P. agilis 

Skuja, P. curvicauda Swirenko e P. tortus foram encontra 

dos tanto em ambiente pobre quanto rico em matéria orgâ-

nica carbonada (valores médios de oxigênio consumido en-

tre 0,72 a ll,Omg/l). Isto sugere que estes táxons de-
.... 

vam ser indiferentes a quantidade de matéria orgânica 

carbonada. 

6. Os quatro táxons identificados do gênero Strombomonas 

(S. fluviatiZis (LemrnerrnannJ Deflandre, S. ovalis (Play-

fair) Deflandre, S. rotunda (Playfair) Deflandre e S. 

verrucosa (Daday} Deflandre var. zmiewika (Swirenko) De-

flandre foram encontrados somente no Parque Zoológico, 

ambiente com elevados teores de matéria orgânica carbon~ 

das (valores médios de oxigênio consumido entre 7,3 e 

ll,Omg/l}. Este resultado sugere que estes organismos 

se adaptam melhor em .ambientes com elevados teores de ma 
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téria orgânica (carbonada}. 

7. Dos 11 táxons de TraaheZomonas· identificados na parte ta 

xonômica, a maioria (seis) ocorreu na estação 4 (T. ar-

mata (Ehrenberg) Stein var. nana Balech, T. austraZiaa 

(Playfair) var. reatanguZaris (Schrader) Deflandre, T. 

decora Deflandre, T. hispida (Perty) Stein emend. Deflan 

dre var. arenuZatoaoZZis (Maskell) Lemmermann, T. obtusa 

Palmer var. obtusa e T. puZaherrima Playfair var. Zatior 

Playfair, enquanto que no Parque Zoológico ocorreram 

apenas três tãxons (T. baaiZ.Zifera P layfair var. gZobuZ9_ 

sa P layfair, T. hispida (P erty) Stein emend. Deflandre 

var. aoronata Lemmermann e T. simiZis Stokes). Isto su-

gere que a maioria das TraaheZomonas adapta-se melhor 

em ambiente mais pobre em matéria orgânica carbonada (va 

-leres médios de 0,72mg/l). Apenas dois táxons ocorreram 

indiferentemente em ambientes ricos e pobres em matéria 

orgânica carbonada. (T. Zaaustris Drezepolski e T. volvo-

ai na Ehrenberg var ~ vo Zvoaina) . 

8. As Euglenaceae pigmentadas·devem desempenhar. importante 

papel na degradação biológica da matéria orgânica (carb~ 

nada), no sentido de auxiliar esse processo, pois sao 

geralmente encontradas, emmaior número, em ambientes ri 

cos em·matéria orgânica e sao capazes de nutrir-se de-

compostos mais complexos de carbono 

carbonada) e de nitrogênio (amônia). 

(matéria orgânica 

9. Através dos dados taxonômicos e ecológicos de F;uglena-

ceae pigmentadas obtidos·neste trabalho, verificou-se 

que a presença esporádica de uma espécie, considerada re 

sistente ã poluição em meio aquático, não chega a ser in 

dício suficiente para considerar tal ambiente poluído por 
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matéria orgânica. O importante é proceder-se às análi-

ses qualitativa e quantitativa da comunidade durante um 

período determinado (mínimo de um ano), correlacionan-

do-se a predominância de certas espécies com 

físicas e químicas da água. 

análises 

10. O desenvolvimento intenso de Eug~ena communis Gojdics, 

Eug~ena po~ymoPpha Dangeard e de Strombomonas ova~is 

(P layfair) Deflandre, nas estações 1 e 2 do Parque Zoo-

lógico, ambientes poluídos por matéria orgânica carbona 

da e por amônia, permitiu sugerir o uso eventual dessas 

três·espécies como·indicadores· biológicos de poluição 

orgânica (carbonada) ·estritamente para os locais estuda 

dos; entretanto, o uso deste táxons, como indicadores 

de poluição o~gânica (carbonada) para outros ambientes, 

dependerá, obviamente, de mais estudos. 
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