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A influência do sombreamento sobre diferentes atributos da 

comunidade de algas perifíticas 
 

 

RESUMO 
 

A luz é um componente essencial no processo de síntese dos compostos orgânicos por 

organismos fotossintetizantes. Assim, buscamos avaliar a influência desta variável sobre 

diferentes atributos das algas perifíticas, importantes produtores nas teias tróficas de 

ambientes aquáticos, através da realização de um experimento em mesocosmos com 

diferentes níveis de luminosidade. Na abordagem 1 avaliamos diferentes níveis de 

sombreamento na produção de biomassa de algas perifíticas. A biomassa foi mensurada 

através do método de clorofila-a. A maior biomassa média foi encontrada no tratamento 

controle, não sofrendo efeito de fotoinibição, enquanto a menor foi encontrada no 

tratamento com 80% de sombreamento. Na abordagem 2 avaliamos a influência do alto 

nível de sombreamento sobre o processo de sucessão de algas perifíticas através da 

variação da densidade da comunidade ao longo do tempo e entre os tratamentos. A 

comunidade apresentou alterações em sua densidade entre o início e fim do 

experimento, além de uma mudança em sua composição, com a classe 

Bacillariophyceae sendo a mais abundante no início do processo de sucessão em alto 

nível de sombreamento e no tratamento controle (sem sombreamento). Esta se manteve 

mais abundante no tratamento sombreado e foi substituída por Zygnemaphyceae no 

tratamento controle. A adaptação dessas algas devido, principalmente, aos pigmentos 

fotossintetizantes e acessórios que elas apresentam em sua constituição, são essenciais 

no processo de colonização e sucessão dos ambientes Concluímos assim, que a luz é 

uma variável de extrema importância, exercendo influência direta sobre diversos 

atributos da comunidade de algas perifíticas. 

 

Palavras-chave: Luz. Perifíton. Biomassa. Densidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

The influence of shading on different attributes of the community of 

periphytic algae 

 

 
ABSTRACT 

 

Light is an essential component in the process of synthesis of the organic compounds by 

photosynthetic organisms. We tried to evaluate the influence of this variable on 

different attributes of the periphythic algae, important producers in the trophic webs of 

aquatic environments, through an experiment in mesocosmos with different levels of 

luminosity. In approach1 we evaluated different levels of shading in the production of 

biomass of periphytic algae. The biomass was measured using the chlorophyll-a 

method. The highest biomass was found in the control treatment, not suffering from 

photoinhibition, while the lowest biomass was found in the treatment with 80% shading. 

In approach2 we evaluated the influence of the high level of shading on the process of 

succession of periphytic algae through the variation of community density over time 

and between treatments. The community presented changes in its density between the 

beginning and end of the experiment, in addition to a change in its composition, with 

the class Bacillariophyceae being the most abundant at the beginning of the process of 

succession in a high level of shading and in the control treatment (without shading). 

This remained more abundant in the shade treatment and was replaced by 

Zygnemaphyceae in the control treatment. The adaptation of these algae due to the 

mainly photosynthetic pigments and accessories that they present in their constitution, 

are essential in the process of colonization and succession in the environments. We 

conclude that light is a variable of extreme importance, exerting direct influence on 

several attributes of the periphytic community. 

Keywords: Light. Periphyton. Biomass. Density. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

A radiação solar é constituída por ondas eletromagnéticas que se propagam em 

diferentes comprimentos, mas à mesma velocidade. A dispersão desta radiação em seus 

comprimentos de onda correspondentes produz o espectro eletromagnético, cuja porção sensível 

ao olho humano é denominada de luz. A luz corresponde ao intervalo do espectro que vai de 

390 µm a 740 µm e é essencial na realização dos processos de síntese de compostos orgânicos 

pelos organismos fotossintetizantes, influenciando não apenas os organismos produtores, 

mas toda a teia trófica (Cadwell et al., 1998). 

Dentre os organismos fotossintetizantes das cadeias aquáticas, podemos destacar 

as algas perifíticas. As algas perifíticas são organismos diversificados e 

fotossintetizantes que vivem fixos a substratos na região eufótica de ambientes 

aquáticos. Por serem organismos produtores, apresentam grande importância para todo 

metabolismo do ecossistema, contribuindo de maneira significativa com a produtividade 

primária dos ambientes aquáticos e servindo de alimento para diversos animais 

(Vadeboncoeur & Steinman, 2002;Vercellino & Bicudo, 2006; Guariento et al, 2011). 

As comunidades de algas perifíticas são influenciadas por diversos fatores 

abióticos e bióticos e dentre estes destacamos a luz (Boston & Hill, 1991; Hill & 

Boston, 1991; Wellnitz, 1996; Stevenson, 1997). As algas perifíticas apresentam em sua 

constituição diferentes pigmentos fotossintetizantes (Tabela 1), além de outros 

pigmentos acessórios característicos que são determinantes sobre a forma que 

determinado grupo responderá à influência da luz, pois estes pigmentos absorvem 

diferentes comprimentos de onda (Hill, 1996). 

Tabela 1. Principais pigmentos das cinco linhagens de algas mais comumente 

encontradas no perifiton de águas continentais (Adaptado de Burliga & Schwarzbold, 

2013) 

Linhagens Pigmentos 

Cyanobacteria (cianofíceas) Clorofila a, ficobilinas, carotenos e 

xantofilas 

Ochrophyta (diatomáceas) Clorofilas a, c, carotenos e xantofilas 

Chlorophyta (clorofíceas, algas verdes) Clorofilas a, b e carotenos 

Streptophyta (algas verdes, desmídias e 

carofíceas) 

Clorofilas a, b e carotenos 

Rhodophyta (rodofíceas, algas vermelhas) Clorofilas a, d, ficobilinas, carotenos e 
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xantofilas) 

 

Em ambientes lênticos tropicais, as algas perifíticas têm uma maior 

disponibilidade de luz o que influencia de maneira significativa a comunidade, por 

exemplo, acelerando processos como a sucessão da comunidade (Esteves & Barbieri, 

2011). Entretanto, mesmo com grande disponibilidade luminosa, algumas barreiras 

limitam a chegada da luz nessas comunidades, como o sombreamento gerado por 

macrófitas, pela comunidade fitoplanctônica, além de outras substâncias em suspensão 

na água (Hill, 1996; Cattaneo et al., 1998). 

Os primeiros trabalhos publicados em relação a influência da luminosidade 

sobre as comunidades de algas perifíticas reportam ao ano de 1983 (Antoine & Benson-

Evans 1983a, 1983b). Para a realização destes trabalhos foi feito um estudo 

experimental avaliando o efeito da luz branca e monocromática sobre o 

desenvolvimento das algas perifíticas. Após a publicação destes trabalhos, seguiu-se um 

longo período sem trabalhos sobre o tema, segundo levantamento na base de dados Web 

of Science (www.webofknowledge.com) realizado por Santos (in prep.), até a 

publicação do trabalho de Hoagland & Peterson (1990). 

O trabalho de Hill et al. (1995) é um dos mais relevantes sobre o tema, sendo o 

mais citado entre os indexados na Web of Science. Neste trabalho, os autores avaliaram 

a influência do sombreamento sobre as algas perifíticas e a herbivoria, através da 

realização de experimentos. Após a sua publicação houve um aumento na quantidade de 

publicações sobre a influência da luz, entretanto, grande parte dos trabalhos avaliava a 

influencia de outros fatores concomitantes com a luz.  

Estudos mostram a influência deste fator como estruturante da comunidade, 

estimulando ou inibindo a produção de biomassa (Zhao et al., 2018, Wellnitz, 1996 ), na 

estruturação da comunidade, como densidade (Bowes et al., 2012). No entanto, grande 

parte destes estudos é realizada avaliando não apenas esta variável, mas múltiplos 

fatores atuando na comunidade, como nutrientes e temperatura  (Gu & Wyatt, 2016). 

Outro fator que impede uma melhor avaliação da influência de um determinado fator 

sobre a comunidade é o fato de que grande parte dos estudos é realizada in situ, o que 

não impede a influência de outros fatores. 

Assim, salientamos que a maneira como a luz influencia as comunidades de 

algas perifíticas ainda requer mais investigações. Um dos principais problemas no 

estudo da estrutura e dinâmica da comunidade de algas perifíticas, é a dificuldade de 

http://www.webofknowledge.com/
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discriminar a influência de cada uma das variáveis, necessitando estudos experimentais 

bem delineados para determinar e quantificar cada um dos fatores controladores na 

dinâmica da comunidade perifítica. Diante disso, esta tese, estruturada em duas 

abordagens apresenta os resultados de um estudo experimental que objetivou avaliar a 

influência de diferentes níveis de sombreamento sobre diferentes atributos da 

comunidade de algas perifícas - biomassa, densidade e composição - durante o processo 

de sucessão da comunidade, a fim de compreender mais sobre a influência do fator 

luminosidade sobre estes organismos em lagos tropicais. 
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2 BIOMASSA DE ALGAS PERIFÍTICAS SOBRE DIFERENTES NÍVEIS DE 

SOMBREAMENTO 

RESUMO 

A luz é um componente essencial no processo de síntese dos compostos orgânicos por 

organismos fotossintetizantes. Acreditando que um maior nível de luminosidade 

influencia de maneira positiva na produção de biomassa, buscamos avaliar a influência 

de diferentes níveis de sombreamento sobre a biomassa de algas perifíticas, através de 

estudo experimental em mesocosmo. Para isto lâminas de vidro foram utilizadas como 

substratos artificiais para a colonização e sucessão das algas no Lago das Garças, 

planície de inundação do alto Rio Paraná, durante quinze dias, e posteriormente 

transferidos para nove aquários da Base Avançada de Pesquisa do Nupélia. Estes foram 

divididos em três tratamentos: três sem cobertura (AC), três com telas de sombreamento 

de 50% (A50) e três com telas de 80% de sombreamento (A80). Variáveis abióticas e 

biomassa foram mensuradas a cada três dias, durante 15 dias. A biomassa foi avaliada 

através do método de clorofila-a. A maior biomassa média foi encontrada no tratamento 

controle e a menor foi encontrada no tratamento com 80% de sombreamento. Assim, 

concluímos que a luz é uma variável com influência direta sobre a produção de 

biomassa perifítica, uma vez que as demais variáveis limnológicas avaliadas não 

apresentaram mudanças significativas. 

 

Palavras-chave: Luminosidade, perifíton, experimento, clorofila-a. 
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ABSTRACT 

Light is an essential component in the process of synthesis the organic compounds by 

photosynthetic organisms. Assuming the higher level of luminosity would positively 

influence the production of biomass, we evaluated the influence of different levels of 

shading on the biomass of periphytic algae, through an experimental study. For this, 

glass slides were used as an artificial substrate for the colonization and succession of 

algae in Lake Garças, Upper Paraná River floodplain, and later transferred to nine 

aquarium of the Nupélia Advanced Research Base. These were divided into three 

treatments: three without cover (AC), three with 50% shading screens (A50) and three 

with 80% shading screens (A80). Abiotic variables and biomass were measured every 

five days for 15 days. The biomass was evaluated using the chlorophyll-a method. The 

abiotic variables did not influence the biomass of the phycoperiphyton community, 

which was influenced only by luminosity. The highest biomass was found in the control 

treatment and the lowest was found in the treatment with 80% shading. Thus, we 

conclude that light is a variable with a direct influence on the production of periphytic 

biomass. 

 

Keywords: Luminosity, periphyton, experiment, chlorophyll-a. 
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2.1 INTRODUÇÃO 

A luz é um componente essencial no processo de síntese dos compostos 

orgânicos por organismos fotossintetizantes, sendo que sua variação influencia de 

diversas maneiras todas as comunidades de uma teia trófica (Hill et al, 1995; Cadwell et 

al, 1998).As algas perifíticas são organismos fotossintetizantes que vivem fixos a 

substratos e apresentam grande importância em diversas funções dos ecossistemas 

aquáticos. São constituídas por um grupo bastante diversificado, morfologicamente e 

fisiologicamente, de organismos. Estes organismos contribuem com uma grande parcela 

da produtividade primária dos ecossistemas aquáticos, sendo que a sua biomassa está 

presente em diversos níveis energéticos, sendo fonte de alimento para diversos animais 

(Vadeboncoeur & Steinman, 2002; Guariento et al, 2011). 

Dentre as características que os distinguem, podemos destacar os diferentes 

pigmentos fotossintetizantes que absorvem comprimentos de luz específicos no 

processo fotossintético, o que faz com os grupos respondam de maneiras diferentes a 

diferentes intensidades luminosas (Boston & Hill, 1991). Assim, a luz pode atuar de 

diversas formas sobre o desenvolvimento da comunidade das algas perífiticas, por 

exemplo, baixa luminosidade pode limitar a produção de biomassa da comunidade (Hill 

& Fanta, 2008), como pode também acarretar em uma fotoadaptação desses organismos 

a este tipo de ambiente (Hill & Boston, 1991). Já a alta luminosidade pode atuar como 

um fator limitante, pois  altos níveis de radiação luminosa podem causar desde a 

fotoinibição, limitando a produtividade, até mesmo a morte desses indivíduos (Boston 

& Hill, 1991; Antoine & Benson-Evans, 1983b).  

No entanto, para que as algas perifíticas tenham acesso à luz, algumas barreiras 

devem ser transpostas. Parte da radiação solar é perdida em sua passagem pela 

atmosfera através da reflexão, absorção pelos vapores de água, entre outros fatores. 

Assim, apenas parte da radiação que chega na superfície terrestre será utilizada pelos 

organismos fotossintetizantes, é a chamada radiação fotossinteticamente ativa (RFA) 

(Fontana et al, 2012). Além disso, a intensidade da radiação que chega às comunidades 

de algas perifíticas ainda é afetada pelo auto-sombreamento da comunidade, o 

sombreamento gerado pelas macrófitas que são substratos de várias comunidades, 

substâncias em suspensão na água, entre outras (Hill 1996, Cattaneo et al, 1998).  
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Inúmeros trabalhos já foram realizados avaliando a influência da luz sobre as 

comunidades de algas perifíticas. Entretanto, muitos foram realizados em ambientes 

lóticos, ou em experimentos simulando estes ambientes(Wood et al.,2016; Winkworth 

et al., 2015; Krupek et al. 2014). Assim, há uma escassez de trabalhos para ambientes 

lênticos. Além de grande parte destes trabalhos terem sido realizados com o objetivo de 

se avaliar a influência de múltiplos estressores, não apenas a luz, sendo muitos 

realizados in situ, o que dificulta avaliar o fator que realmente está influenciando a 

comunidade (Sanches et al, 2011; Antoine & Benson-Evans, 1983a).  

Diante disso, faz-se necessária a realização de mais experimentos controlados a 

fim de se excluir o maior número de fatores possíveis e, assim, buscar determinar com 

maior eficácia a influência do fator desejado. Buscamos nesse trabalho, avaliar a 

influência de diferentes níveis de sombreamento sobre a biomassa de algas perifíticas, 

através de um estudo experimental realizado em mesocosmo simulando um ambiente 

lêntico. Acreditamos que um maior nível de luminosidade promoverá o aumento na 

produção de biomassa fotossintética, pois um maior número de espécies e/ou indivíduos 

seria beneficiado, uma vez que diferentes comprimentos de ondas serão absorvidos 

pelos diversos pigmentos fotossintetizantes presentes nestes táxons. 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento realizado para a elaboração deste trabalho consistiu de duas 

etapas, uma in situ e uma em mesocosmos simulando lagos de ambientes tropicais. As 

duas etapas ocorreram na primavera, entre os meses de outubro e novembro de 2014, 

período onde ocorrem chuvas abundantes no estado do Paraná (SIMEPAR, 2017). 

2.2.1 Área de estudo 

A área de estudo deste trabalho, na qual foi realizada a etapa in situ, o Lago das 

Garças, localizado no Estado do Mato Grosso do Sul, sob as coordenadas 22°43’S e 

53°14’W, está inserido na Planície de inundação do Alto Rio Paraná. A planície tem 

uma dimensão de cerca de 230 km e está localizada entre a represa de Porto Primavera e 

o reservatório de Itaipú (Agostinho et al., 2008- Fig. 1).  

O Lago das Garças apresenta cerca de 2.000 m de comprimento, 150 de largura 

e uma profundidade média de 2.5 m. O Lago está conectado ao Rio Paraná através de 

uma canal de cerca de 100 m de comprimento (Murakami et al, 2009). 
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.  

Fig.1Mapa com a localização do Lago das Garças na planície de inundação do alto Rio 

Paraná (Baseado em Murakami et al., 2009). 

2.2.2 Delineamento experimental 

Na primeira etapa do experimento, lâminas de vidro, em suportes de madeira, 

foram utilizadas como substratos artificiais para a colonização e o estabelecimento das 

algas perifíticas no Lago das Garças (Fig. 2). O tempo de duração desta etapa foi de 15 

dias, tempo necessário para o estabelecimento da comunidade (Murakami & Rodrigues, 

2009).  O suporte foi colocado na região limnética do lago, próximo a um banco de 

macrófitas constituído principalmente de indivíduos da espécie Eichornia azurea 

Kunth. 

 

Fig. 2 Substrato artificial utilizado no experimento. (Adaptado de Murakami, 2008). 
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Na segunda etapa, com o mesmo período de duração, lâminas foram retiradas do 

suporte, fixadas em suportes de isopor e transferidas para nove aquários dispostos em 

uma área sem cobertura da Base Avançada de Pesquisa do Nupélia (Núcleo de Pesquisa 

em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura). Os aquários foram cheios com água do 

próprio lago, para preservar as características do ambiente onde as lâminas foram 

colonizadas, e cada um recebeu 24 lâminas. Para manter a oxigenação, foram utilizadas 

bombas de aquários. Os aquários foram divididos em três tratamentos de forma 

aleatória: três receberam uma cobertura (sombrite) que gera uma atenuação da luz de 

cerca de 80% (A80), três receberam uma cobertura (sombrite) que gera uma atenuação 

da luz de cerca de 50% (A50) e três não receberam cobertura (Controle – AC - Fig. 3).A 

amostragem das lâminas nos aquários ocorreu nos dias 1, 3, 5, 7, 10, 13 e 15. Para 

análise de biomassa de cada tratamento, através do método de clorofila-a, foi amostrada 

uma lâmina, aleatoriamente, de cada aquário. 

 

Fig. 3– Distribuição aleatória dos aquários colocados para testar a influência de 

diferentes níveis de sombreamento sobre a comunidade de algas perifíticas. 

Nos aquários, nos dias 5, 10 e 15, foram realizadas amostragem da água para 

avaliação dos seguintes nutrientes: fósforo total, fosfato, nitrogênio total, nitrato e 

nitrogênio amoniacal. Estas variáveis também foram mensuradas na lagoa antes da 

transferência para os aquários. A quantificação dos nutrientes foi realizada no 

Laboratório de Limnologia da Universidade Estadual de Maringá. Além dos nutrientes, 

foram mensuradas as seguintes variáveis: pH, condutividade, turbidez, temperatura e 

oxigênio dissolvido, além da intensidade luminosa. Estas variáveis abióticas foram 

mensuradas in loco, sempre pela manhã, com a utilização de aparelhos portáteis (marcas 
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Digimed e YSI), sendo que para a intensidade luminosa foi utilizado um luximetro 

(marca Instrutherm). 

2.2.3 Análises laboratoriais  

As lâminas de vidro retiradas dos aquários foram raspadas com uma lâmina de 

aço encapada com papel alumínio, o material retirado foi filtrado em filtros de fibra de 

vidro GF/C, macerados em almofariz com a utilização de acetona (90%) como solvente 

e o extrato obtido foi centrifugado. Em seguida, o sobrenadante foi utilizado para 

determinação das concentrações de clorofila-aex situ por espectrofotometria de acordo 

com Golterman et al. (1978).  

A quantificação dos nutrientes seguiu metodologias específicas. A quantificação 

de nitrogênio total e nitrato seguiu a metodologia descrita por Giné et al. (1980). 

Nitrogênio amoniacal seguiu e metodologia descrita por Koroleff (1976). Fosfato e 

fósforo total foram quantificados segundo o método descrito por Mackereth et al. 

(1978).  

2.2.4 Análise dos dados  

Para avaliar se o sombreamento tem efeito significativo sobre a produtividade 

das algas perifíticas, foi utilizada uma Análise de Variância Fatorial. O teste para 

homocedasticidade foi realizado previamente (Teste de Levene).  

Para avaliação do efeito dos sombrites na atenuação da luz, tomou-se como 

referência os valores de luminosidade aferidos no tratamento controle e verificou a 

diferença destes para os demais tratamentos. Para a realização das análises deste 

trabalho e confecção dos gráficos foi utilizado o programa Statistica 7.1 (StatSoft, 

2005).  

2.3 RESULTADOS  

Os sombrites utilizados para a diferenciação dos tratamentos atenuaram a luz em 

aproximadamente 49% nos tratamentos com sombreamento de 50% e em, 

aproximadamente, 88%  no tratamento com sombreamento de 80%. 

A Análise de Variância Fatorial, ao nível de significância de 5%, mostrou que 

não houve uma variação significativa da biomassa ao longo do tempo (F: 1.38, G.L.: 6, 
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p: 0.24).  Entretanto, há uma diferença significativa da biomassa entre os tratamentos 

(F: 4.05, G.L.: 2, p: 0.024 - Fig. 4), sendo que esta diferença ocorreu entre os 

tratamentos controle e com 80% de sombreamento, segundo o resultado do teste Post 

Hoc realizado, teste de Tukey a um nível de significância de 5% ( p: 0.0278). O 

tratamento controle foi o que apresentou a maior biomassa média ao longo de todo o 

experimento (0.233597 µg/cm²), seguido do tratamento com 50% de sombreamento 

(0.149687 µg/cm²). O tratamento com 80% de sombreamento foi o que apresentou a 

menor biomassa média (0.12977 µg/cm²). 

 

Fig. 4 Variação da biomassa das algas perifíticas nos diferentes tratamentos (AC: 

Tratamento Controle; A50: Tratamento com 50% de sombreamento; A80: Tratamento 

com 80% de sombreamento) ao longo do tempo. 

 Algumas variáveis apresentaram variação entre o início e fim do experimento, 

como a condutividade em todos os tratamentos. No tratamento com 50% de 

sombreamento também houve uma variação em relação à turbidez. Já no tratamento 

com 80% de sombreamento ocorreu uma maior variação tanto da turbidez quanto do 

nitrogênio amoniacal (Tabela 1). 
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Tabela 1. Valores médios das variáveis abióticas no início e fim do experimento, 

valores médios e desvios padrão durante o experimento nos três tratamentos (Controle, 

Tratamento com 50% de sombreamento e Tratamento com 80% de sombreamento) 

Variáveis Abióticas 

Dia 0 Dia 05 Dia 15 

Lagoa C A50% A80% C A50% A80% 

Temperatura (°C) 29.5 27.1 26.1 25.9 25.5 24.7 24.9 

Oxigênio dissolvido 

(mg/L) 

 

5.95 

 

7.29 7.33 7.48 7.51 7.42 7.53 

pH 7.15 7.42 7.14 7.2 7.45 7.39 7.56 

Condutividade  

(µS.cm 
-1

) 
72.2 67.96 65 64.8 99.8 84.7 82 

Turbidez (UNT) 2.94 1.44 1.96 1.05 1.77 3.02 4.45 

Nitrogênio total (µg/L) 102.85 104.11 104.26 107.37 123.75 108.48 109.41 

Nitrogênio amoniacal 

(µg/L) 
24.94 4.72 11.66 17.69 4.64 9.42 3.52 

Nitrato (µg/L) 0.02 0.02 0.02 0.03 0 0 0 

Fósfoto total (µg/L) 32.29 22.77 15.30 13.58 24.92 19.38 20.59 

Fosfato (µg/L) 24.12 5.53 5.16 4.67 7.35 6.36 6.54 

 

2.4 DISCUSSÃO 

A luz é um recurso limitante para as algas perifíticas, assim como os nutrientes, 

podendo atuar de forma interativa, onde o aumento da oferta de um destes recursos 

limitantes aumentará a demanda por outro recurso (Taulbee et al., 2005). Analisando as 

variações entre os componentes abióticos, podemos observar que não houve grandes 

alterações entre os tratamentos ao longo do período de realização do experimento, de 
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forma que o aumento ou limitação da incidência luminosa não afetou significativamente 

a demanda por nutrientes. 

 As maiores alterações nas variáveis abióticas ocorreram ao final do experimento 

principalmente com as variáveis nitrogênio total, condutividade e turbidez. A variável 

nitrogênio total sofreu uma pequena alteração e como as formas mais facilmente 

assimiláveis de nitrogênio, como o nitrogênio amoniacal e nitrato  (Esteves & Amado, 

2011) não sofreram grande alteração, este aumento não influenciou na biomassa da 

comunidade neste experimento. O aumento da condutividade pode ser relacionado à 

chuva que caiu na noite anterior ao último dia do experimento. O aumento da turbidez 

ao fim do experimento pode estar relacionado à degradação mecânica,  transformações 

químicas e/ou biológicas de material presente no ambiente. 

 Assim podemos inferir que a luz foi o principal fator influenciando as alterações 

na biomassa entre os tratamentos. Sanches et al. (2011) avaliaram a luz como sendo o 

principal fator que regeu a biomassa do perifíton em um ambiente lêntico de águas 

escuras devido a grande quantidade de material orgânico dissolvido, sendo que alto 

índice de radiação luminosa acarretou em um aumento da clorofila-a. Mostrando que a 

luz é um fator limitante na produtividade da comunidade de algas perifíticas. O mesmo 

ocorreu neste estudo, onde o tratamento controle, com maior disponibilidade de luz, 

apresentou a maior biomassa média entre os tratamentos, especialmente em relação ao 

tratamento com 80% de sombreamento. 

Alguns trabalhos mostram que alta intensidade de radiação luminosa pode 

causar uma fotoinibição, diminuindo a produção de biomassa  (Zhao et al., 2018; 

Wellnitz, 1996) o que não ocorreu em nosso experimento, assim como no trabalho de 

Guash & Sabater (1998), que também apresentaram uma maior biomassa média, medida 

pela clorofila-a, em ambientes não sombreados. Em nosso estudo, isto pode ser 

explicado pelo fato de a comunidade ter se desenvolvido já em ambiente com alta 

luminosidade; o biofilme já estar bem desenvolvido quando os substratos foram 

transferidos para os aquários e assim, a maior intensidade luminosa foi atenuada pelo 

autosombreamento da comunidade, protegendo as camadas mais baixas do processo de 

fotoinibição, permitindo que realizassem a produção de biomassa de forma mais 

eficiente (Hill & Boston, 1991). Além de a luminosidade média a qual foi submetida a 

comunidade não exceder 1144 µmol.m
-2

.s
-1

, o que pode não ter influenciado 
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significativamente a comunidade, já que Boston & Hill (1991), através da realização de 

experimento em laboratório, mostraram que a fotoinibição em algas perifíticas ocorre de 

forma significativa em uma intensidade luminosa acima de 1100 µmol.m
-2

.s
-1

. 

Não houve variação significativa na biomassa da comunidade ao longo do 

tempo. No entanto, a variação existente no quinto dia,  pode ser explicada pela variação 

na estrutura da comunidade que ocorre durante o processo de sucessão, principalmente 

nos primeiros dias favorecendo determinadas espécies, o que acabou contribuindo por 

este aumento da biomassa (Algarte & Rodrigues, 2013). A variação na biomassa entre 

os tratamentos pode ser explicada pelas respostas fisiológicas das espécies - 

principalmente em relação aos diferentes tipos de pigmentos que estas possuem - 

presentes na comunidade a diferentes intensidades luminosas (Hill, 1996). Assim, o 

tratamento controle, com uma maior disponibilidade de luz, favoreceu um maior grupo 

de espécies acarretando na maior biomassa dos tratamentos. O tratamento com 50% de 

sombreamento limita a produtividade de algumas espécies, apresentando assim um 

valor de biomassa intermediário entre os apresentados no tratamento controle e com 

80% de sombreamento.  

Como a luz é um fator limitante, esperava-se que no tratamento de 80% a 

biomassa fosse bem inferior às demais, entretanto, esta não se diferenciou 

significativamente do tratamento com 50% de sombreamento. Isso pode ser explicado 

pelo fato de algumas espécies dentro da comunidade apresentarem diferentes 

mecanismos fotoadaptativos em resposta à sombra, como a presença de pigmentos 

acessórios que as permitem ter um maior aproveitamento da pouca intensidade luminosa 

que chega até elas (Guash & Sabater, 1998; Grubisicet al., 2017). 

Assim, concluímos que a luz é uma variável com influência direta sobre a 

produção de biomassa perifítica. Em baixa intensidade ela é uma variável que pode 

limitar a produção de biomassa. Em alta intensidade influencia aumentando a sua 

produção.  
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3 SUCESSÃO DA COMUNIDADE DE ALGAS PERÍFITICAS SOB ALTO 

NÍVEL DE SOMBREAMENTO 

RESUMO 

A sucessão ecológica é definida como a alteração da comunidade ao longo do tempo, 

podendo ser influenciada por fatores ambientais. Realizamos um experimento com o 

intuito de avaliar a influência do alto nível de sombreamento sobre o processo de 

sucessão de algas perifíticas. Lâminas de vidro foram utilizadas como substratos 

artificiais para a colonização das algas no Lago das Garças, planície de inundação do 

alto Rio Paraná, e posteriormente transferidos para cinco aquários da Base Avançada de 

Pesquisa do Nupélia. Estes foram divididos em dois tratamentos (controle e 

sombreado). Variáveis limnológicas foram mensuradas a cada 5 dias. O material 

perifítico das lâminas do tratamento controle foi amostrado nos dia 1, 7 e 15 do 

experimento e do sombreado nos dias 1, 3, 5, 7, 10, 13, 15. As lâminas foram raspadas, 

o material removido foi fixado, quantificado em microscópio invertido e identificado 

com literatura especializada. A luz teve papel primordial no processo de sucessão da 

comunidade. Esta apresentou sua densidade alterada entre o início e fim do 

experimento, nos diferentes tratamentos. No início do experimento, a classe mais 

abundante nos dois tratamentos foi Bacillaryophyceae, sendo também abundante no 

final no tratamento de 80% e substituída por Zygnemaphyceae no tratamento controle.  

Palavras-chave: Luminosidade, perifiton, densidade, composição. 
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ABSTRACT 

Ecological succession is defined as the change of community over time and can be 

influenced by environmental factors. We carried out an experiment to evaluate the 

influence of the high level of shading on the process of succession of periphytic algae. 

Glass slides were used as an artificial substrate for the colonization of algae in Lake 

Garças, Upper Paraná River floodplain, and later transferred to five aquarium of the 

Nupélia Advanced Research Base. These were divided into two treatments (control and 

shadad). Limnological variables were measured every 5 days. The periphytic material of 

the slides from the control treatment was sampled on day 1, 7 and 15 of the experiment 

and the shadad on days 1, 3, 5, 7, 10, 13, 15. The slides were scraped, and the removed 

material was fixed, quantified on inverted microscope and identified with specialized 

literature. Light played a key role in the process of community succession. Community 

presented altered density between the beginning and the end of the experiment, in the 

different treatments. At the beginning of the experiment, the most abundant class in 

both treatments was Bacillaryophyceae, also abundant at the end of the 80% treatment 

and replaced by Zygnemaphyceaein the control treatment. 

Keywords: Luminosity, periphyton, density, composition. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

A sucessão ecológica é amplamente definida como a alteração da comunidade ao 

longo do tempo (Gotteli, 2009). Segundo Odum (1969), esse processo ordenado de 

desenvolvimento da comunidade é resultante das modificações do ambiente pela 

comunidade e culmina em um ecossistema estabilizado.  

As algas perifíticas são organismos altamente diversificados e que apresentam 

papel importante no funcionamento dos ecossistemas, sendo um dos principais 

produtores, influenciando assim todas as teias tróficas destes ambientes (Vadeboncoeur 

& Steinman, 2002). Elas formam comunidades sensíveis a diferentes alterações 

ambientais, o que confere a elas o papel de boas indicadoras de qualidade ambiental 

(Felisberto & Rodrigues, 2010). Devido a esta sensibilidade, o processo de estruturação 

dessas comunidades pode ser afetado por inúmeros fatores ambientais atuando em 

diversas escalas (Stevenson, 1997). 

Além dos fatores ambientais que influenciam diretamente o processo de 

sucessão, é também importante a competição interespecífica que ocorre nos estágios 

iniciais de sucessão (Biggs et al, 2008; Felisberto & Rodrigues, 2012). Em relação a 

sucessão em comunidades perifíticas em climas tropicais, Esteves & Barbieri (2011) 

observaram que a elevada intensidade luminosa é um dos processos que aceleram esses 

processos e uma maior taxa de reciclagem de compostos ocorre nas populações. 

A luz é uma variável indispensável no processo fotossintético influenciando 

diretamente no metabolismo dos organismos produtores e assim, em toda a teia trófica 

(Hill et al., 1995; Cadwell et al., 1998). As algas perifíticas apresentam em sua 

constituição, diferentes pigmentos fotossintetizantes e que absorvem diferentes 

comprimentos de luz, sendo então afetadas de formas distintas à intensidade desta 

variável (Hill, 1996; Boston & Hill, 1991).  

Diversos processos podem atenuar a passagem da luz para o meio aquático, 

como fatores antrópicos, através do lançamento de materiais na água que afetarão a 

passagem da luz, além de processos biológicos como o auto sombreamento e o gerado 

pela macrófitas, muitas vezes utilizado como substrato para o seu desenvolvimento 

(Hill, 1996, Cattaneo et al., 1998). Assim, as algas terão acesso a diferentes níveis de 

luminosidade e, diante dos diferentes pigmentos que possuem, poderão responder de 
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formas diferentes à influência deste fator. As formas como a luz influencia a 

comunidade perifítica ainda não é tão claro como temperatura e nutrientes, por exemplo, 

que é uma relação bastante estudada (Larned & Santos, 2000; Hill & Fanta, 2008; 

Sanches et al, 2011). Sendo importante a realização de mais experimentos que estudem 

a influencia desta variável, já que este tipo de estudo é mais escasso principalmente em 

ambientes lênticos.  

Diante disso, realizamos um experimento em mesocosmos para avaliar o efeito 

de diferentes níveis de luminosidade, alto e nenhum sombreamento, sobre a comunidade 

de algas perifíticas e, assim, testar as seguintes hipóteses: os valores de densidade 

variam de acordo com o gradiente de luminosidade durante o processo de sucessão da 

comunidade. Tendo como predição que um maior número de táxons seria beneficiado 

devido a maior disponibilidade de luz (Hill, 1996); as algas verdes seriam mais 

abundantes em maior luminosidade e as Bacillariophyceae em menor luminosidade. 

Tendo como predição as suas adaptações a estes ambientes (Guash & Sabater, 1998).  

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento realizado para a elaboração deste trabalho consistiu de duas 

etapas, uma in situ e uma em mesocosmos simulando lagos de ambientes tropicais. As 

duas etapas ocorreram na primavera, entre os meses de outubro e novembro de 2014, 

período onde ocorrem chuvas abundantes (SIMEPAR, 2017). 

3.2.1 Área de estudo 

A área de estudo deste trabalho, na qual foi realizada a etapa in situ, o Lago das 

Garças, localizado no Estado do Mato Grosso do Sul, sob as coordenadas 22°43’S e 

53°14’W, está inserido na Planície de inundação do Alto Rio Paraná. A planície tem 

uma dimensão de cerca de 230 km e está localizada entre a represa de Porto Primavera e 

o reservatório de Itaipú (Agostinho et al., 2008- Fig. 1).  

O Lago das Garças apresenta cerca de 2.000 m de comprimento, 150 de largura 

e uma profundidade média de 2.5 m. O Lago está conectado ao Rio Paraná através de 

uma canal de cerca de 100 m de comprimento (Murakami et al, 2009). 
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Fig. 1 Mapa com a localização do Lago das Garças na planície de inundação do alto Rio 

Paraná (Murakami, 2008). 

3.2.2 Delineamento experimental 

Na primeira etapa do experimento, lâminas de vidro, em suportes de madeira, 

foram utilizadas como substratos artificiais para a colonização e o estabelecimento das 

algas perifíticas no Lago das Garças (Fig. 2). O tempo de duração desta etapa foi de 15 

dias, tempo necessário para o estabelecimento da comunidade (Murakami & Rodrigues, 

2009).  O suporte foi colocado na região limnética do lago, próximo a um banco de 

macrófitas constituído principalmente de indivíduos da espécie Eichornia azurea 

Kunth. 

 

Fig. 2 Substrato artificial utilizado no experimento (Adaptado de Murakami, 2008). 
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Na segunda etapa, com o mesmo período de duração, 120 lâminas foram 

retiradas do suporte, fixadas em suportes de isopor e distribuídas de forma aleatória em 

cinco aquários em uma área sem cobertura da Base Avançada de Pesquisa do Nupélia 

(Núcleo de Pesquisas em Ictiologia e Aquicultura). A transferência ocorreu no 15º dia 

de colonização, quando a comunidade já estava estabelecida (Murakami & Rodrigues, 

2009). Cada aquário recebeu 24 lâminas e foram cheios com água o Lago das Garças, 

para preservar as características do ambiente onde as lâminas foram colonizadas. 

Bombas de aquário foram utilizadas para manter a oxigenação dos aquários. Os 

aquários foram divididos em dois tratamentos de forma aleatória, três receberam uma 

cobertura (sombrite) que gera uma atenuação da luz de cerca de 80% e dois não 

receberam cobertura (controle). 

A amostragem das lâminas nos aquários com sombreamento de 80% ocorreu nos 

dias 1, 3, 5, 7, 10, 13 e 15 da segunda etapa do experimento, sendo que uma lâmina foi 

retirada de cada aquário para a realização da análise quantitativa. Nos aquários do 

tratamento controle, a amostragem ocorreu no dia 01, 07 e 15. As amostragens 

ocorreram em períodos menores no tratamento com 80 % de sombreamento para que 

pudesse ser observado com maior detalhamento as mudanças da comunidade no 

processo de sucessão em alto nível de sombreamento, objetivo deste trabalho. No 

tratamento controle a amostragem ocorreu a cada cinco dias, período suficiente para 

fazermos uma comparação entre a estrutura das duas comunidades, pois segundo 

Algarte & Rodrigues (2013), é o período que a comunidade passa por alterações no 

processo de sucessão antes de estabilizar.  

Nos aquários, nos dias 5, 10 e 15, foram realizadas amostragem da água para 

avaliação dos seguintes nutrientes: fósforo total, fosfato, nitrogênio total, nitrato e 

nitrogênio amoniacal. Estas variáveis também foram mensuradas na lagoa antes da 

transferência para os aquários. A quantificação dos nutrientes foi realizada no 

Laboratório de Limnologia da Universidade Estadual de Maringá. A quantificação de 

nitrogênio total e nitrato seguiu a metodologia descrita por Giné et al. (1980). 

Nitrogênio amoniacal seguiu e metodologia descrita por Koroleff (1976). Fosfato e 

fósforo total foram quantificados segundo o método descrito por Mackereth et al. 

(1978).  
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Além dos nutrientes, foram mensuradas as seguintes variáveis: pH, 

condutividade, turbidez, temperatura e oxigênio dissolvido, além da intensidade 

luminosa. Estas variáveis abióticas foram mensuradas in loco, sempre pela manhã, com 

a utilização de aparelhos portáteis (marcas Digimed e YSI), sendo que para a 

intensidade luminosa foi utilizado um luximetro (marca Instrutherm). 

3.2.3 Análise da comunidade perifítica 

O material perifítico das lâminas de vidro foi retirado através da raspagem com 

lâmina de aço encapada com papel alumínio e utilização de água destilada. Em seguida 

foi fixado com lugol acético. As algas foram quantificadas em microscópio invertido, 

segundo método de Utermöhl (1958) utilizando campos aleatórios até atingir 100 

indivíduos da espécie mais frequente em determinada amostra e atingir a estabilização 

do número de táxons (Bicudo, 1990). A densidade das algas foi estimada em ind.cm
-2

, 

seguindo o cálculo de Ros (1979). A classificação dos táxons foi realizada seguindo o 

sistema de classificação proposto por Round (1965). 

3.2.4 Análise dos dados  

Uma Análise de Componentes Principais (ACP) foi utilizada para ordenação das 

unidades amostrais dos tratamentos em relação às variáveis abióticas, cujos dados foram 

padronizados para esta análise através da função scale do programa R versão 3.4.1 (R 

Development Core Team, 2017). Para a realização desta análise foi utilizado o programa 

PCord (versão 6.08-McCune&Mefford, 2011). O teste-t para amostras dependentes foi 

realizado para verificar se havia diferença significativa na densidade entre os 

tratamentos. Para esta análise e confecção dos gráficos foi utilizado o programa 

Statistica 7.1 (StatSoft, 2005).  

 

3.3 RESULTADOS 

A Análise de Componentes Principais (ACP) resumiu 61.60 % da variabilidade 

total dos dados abióticos em seus dois primeiros eixos. Não houve uma separação dos 

tratamentos, mas sim dos períodos em que o experimento ocorre. O início do 

experimento está ligado ao lado negativo do eixo 2, associado às variáveis nitrato e 

temperatura. O segundo período do experimento, metade do tempo de execução, está 

associado ao lado positivo do eixo 2, relacionado às variáveis nitrogênio amoniacal, 
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amônia e turbidez. O último período do experimento, relacionado ao lado negativo do 

eixo 1, está associado às variáveis condutividade, fósforo e turbidez (Fig 3).  

 

Fig 3. Análise dos Componentes Principais (Tratamentos – C: Controle e 80: 

Sombreamento de 80%-  ao longo do tempo – A: Inicio do experimento (Dia 5); B: 

Metade do período de duração do experimento (Dia 10); C-Final do experimento (Dia 

15) 

O primeiro eixo está mais relacionado positivamente às variáveis amônia (0.80) 

e nitrogênio amoniacal (0.80), e negativamente às variáveis fósforo (0.88) e nitrogênio 

total (0.82). O segundo eixo está mais relacionado positivamente às variáveis fosfato 

(0.82) e oxigênio dissolvido (0.64), e negativamente às variáveis temperatura (0.89) e 

nitrato (0.71). 

A densidade total avaliada no início, meio e fim do experimento apresentou 

diferença significativa entre os tratamentos (t=- 4.3941; df= 2; p= 0.0480). O tratamento 
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controle apresentou as maiores densidades em todos os períodos avaliados. A maior 

densidade no tratamento com sombreamento de 80% foi encontrada ao fim do 

experimento (32453.14 ind.cm
-1

). No tratamento controle a maior biomassa foi 

encontrada na metade do experimento (46546.91ind.cm
-1

), embora tenha apresentado 

valor bem próximo ao final do experimento (45889.88 ind.cm
-1

). As principais classes 

encontradas nos dois tratamentos foram as mesmas, no entanto, elas se diferenciaram 

quanto a abundância dos indivíduos. 

A classe Bacillariophyceae representou, no início do experimento, 69% da 

densidade total no tratamento com sombreamento de 80% e 66% no tratamento 

controle. Ao final do experimento, ela continuou sendo a mais abundante no tratamento 

com sombreamento de 80% (71%), no entanto, no tratamento controle, a densidade 

dessa classe decaiu (33%), sendo substituída pela classe Zygnemaphyceae (42% - Fig. 

4). 
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Fig. 4 Densidade (%) das principais classes de algas períficas presentes nos tratamentos 

controle e com sombreamento de 80%, no início (a) e fim do experimento (b). 

Em alto nível de sombreamento, a classe dominante, tanto no início quanto ao 

fim do experimento, foi Bacillariophyceae, correspondendo a 69% da abundância total 

deste tratamento (Fig. 5). 

 

Fig. 5 Densidade das principais classes de algas perifíticas presentes no tratamento com 

sombreamento de 80%  ao longo do tempo, com destaque para Bacillariophyceae  (a), e 

sem a presença de Bacillariophyceae (b) 

Quando comparamos os dois tratamentos, observamos que a classe dominante 

no início da sucessão foi a mesma, Bacillariophyceae, sendo que a espécie dominante 

também foi a mesma nos dois tratamentos, Gomphonema pumilum. No entanto, ao final 
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do experimento, o tratamento controle apresentou uma maior abundância de 

Zygnemaphyceae, com uma grande abundância de espécies do gênero Cosmarium, 

seguida por Bacillariophyceae, com uma abundância de Achnanthidium minutissimum, e 

Chlorophyceae, principalmente espécies filamentosas, como as do gênero 

Stigeoclonium. No tratamento com sombreamento de 80%, a maior abundância 

continuou sendo de Bacillariophyceae, entretanto a espécie mais abundante passou a ser 

Achnanthidium minutissimum, seguida de Chlorophyceae, com a presença espécies 

filamentosas, como no tratamento controle, e Oedogoniophyceae (Fig.  6 e 7). 

 

 

Fig. 6 Principais classes de algas períficas presentes no tratamento com sombreamento 

de 80%, no início, meio e fim do experimento, com destaque para Bacillariophyceae (a) 

e sem a presença de Bacillariophyceae (b). 
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Fig. 7 Principais classes de algas períficas presentes no tratamento controle, no início, 

meio e fim do experimento (a), e sem a presença de Bacillariophyceae (b). 

 

3.4 DISCUSSÃO 

O processo de sucessão leva a uma mudança na comunidade e pode ser 

influenciado pelas condições ambientais. As variáveis limnólogicas mensuradas neste 

trabalho, com exceção da luz – única variável manipulada através do uso de cobertura 

nos tratamentos – não apresentaram grandes variações ao longo do tempo, nem em 

relação aos tratamentos, o que pode ser verificado na análise de componentes principais 

e também nos dados contidos na abordagem 1 deste trabalho. Assim, podemos inferir 
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que a luz atuou como uma variável limitante na constituição da comunidade de algas 

perifíticas, afetando a densidade das classes presentes em cada tratamento ao longo do 

tempo.  

Avaliando o processo de sucessão das algas perifíticas sob alto nível de 

sombreamento, observamos que a densidade total das algas variou ao longo do tempo, 

ocorrendo um aumento no 5º, 10º e 15º dia de sucessão, entretanto, entre o 10º e 15º dia, 

essas alterações foram mais amenas. Nossos dados corroboram com Algarte & 

Rodrigues (2013) que mostrou que a comunidade sofre alteração nos primeiros dias do 

o processo de sucessão, estabilizando-se em seguida, sofrendo apenas pequenas 

alterações em seus atributos, como a densidade.  

A comunidade apresentou uma mudança na composição nos diferentes 

tratamentos. As classes encontradas no início do experimento estavam presentes 

também no final, entretanto, em diferentes densidades. Bowes et al. (2012) também 

observaram uma mudança na composição da comunidade devido a disponibilidade de 

luz. Eles observaram que uma menor disponibilidade de luz favorece a dominância de 

espécies de Bacillariophyceae aderidas em relação às espécies móveis, mais comuns em 

ambientes de maior luminosidade. 

 A classe mais abundante no início do experimento, em ambos tratamentos, foi 

Bacillariophyceae, uma classe abundante no planície de inundação do Alto Rio Paraná 

(Rodrigues & Bicudo, 2001), onde está inserido o Lago das Garças,  onde ocorreu a 

colonização das lâminas. No entanto, ao final do experimento esta se manteve como a 

mais abundante apenas no tratamento com sombreamento de 80%, sendo substituída por 

Zygnemaphyceae no tratamento controle. Isso se deve, principalmente, ao fato de as 

Bacillariophyceae apresentarem uma maior quantidade de pigmentos acessórios que 

permitem a sua adaptação em ambientes sombreados (Guash & Sabater, 1998; Grubisic 

et al., 2017). 

Em relação a disponibilidade de luz, as diatomáceas prostradas apresentam uma 

maior vantagem competitiva em relação as móveis e pedunculadas, sendo que estas 

últimas são mais comuns em ambientes de muita luz, onde elas podem apresentar uma 

vantagem em relação a busca de microhabitats para colonização e utilização de recursos 

(Bowes et al, 2012). Dentre as espécies prostradas que apresentam grande abundância 

em altos níveis de sombreamento, podemos destacar o Achnanthidium 
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minutissimum(Bowes et al, 2012; Lange et al, 2010). Esta espécie também se apresentou 

como a mais  abundante a partir da metade de nosso experimento, perdurando até o fim 

no tratamento com 80% de sombreamento.  

Após a mudança em sua composição, a comunidade apresentou um aumento da 

densidade da classe Bacillariophyceae,  tolerante às condições limitantes do ambiente 

com o alto nível de sombreamento. Por serem espécies r-estrategistas, com rápido 

desenvolvimento, apresentam vantagem no processo de colonização dos habitats em 

relação aos demais grupos (Biggs et al, 1998). 

 As algas verdes como as Chlorophyceae e Zygnemaphyceae, foram mais 

abundantes no tratamento controle, devido aos tipos de pigmentos presentes em sua 

composição, especialmente clorofila-a, estas classes são mais beneficiadas na maior 

disponibilidade de luz (Hill, 1996). Outro fator que influencia neste padrão de resposta à 

alta luminosidade é o fato destas classes, em especial as  Chlorophyceae, apresentarem 

as mais diversas formas de vida, tornando-as excelentes competidoras em um ambiente 

onde há grande disponibilidade de recurso.  

 Outras classes, como Oedogoniophyceae, apresentaram uma alta abundância ao 

no tratamento de 80% devido ao fato de sua constituição apresentar uma porção fixa ao 

substrato e uma parte ereta, o que lhes confere uma vantagem na busca pela luz 

limitante e assim não compete diretamente com as espécies mais ligadas ao substrato. 

Assim, espécies desta classe são comuns em ambientes com uma certa limitação de 

recurso e em estágios avançados de sucessão (Biggs et al., 2008; Felisberto & 

Rodrigues, 2012). 

 As demais classes, como Cyanophyceae e Euglenophyceae são consideradas 

como espécies oportunistas, se beneficiando das alterações que ocorrem após 

determinados distúrbios (Algarte & Rodrigues, 2013). O mesmo pode ter ocorrido em 

nosso estudo, o que explica, por exemplo, o fato de Cyanophyceae ter apresentado uma 

alta densidade no início do experimento, principalmente no tratamento com 

sombreamento de 80% e ao fim do experimento ter tido uma densidade tão baixa, dando 

espaço para o desenvolvimento de outras classes.  

 Diante disso, podemos concluir que a luz tem um efeito significativo sobre a 

sucessão da comunidade perifítica, o que corrobora as nossas hipóteses. Os valores de 



46 
 

densidade variaram de acordo com o gradiente de luminosidade, onde observamos uma 

alteração da densidade das classes entre o início e o fim do experimento nos diferentes 

níveis de luminosidade avaliados. As classes constituídas por algas verdes 

(Chlorophyceae e Zygnemaphyceae)foram as mais abundantes em maior luminosidade 

e as Bacillariophyceae em menor luminosidade. O que nos mostra que a adaptação 

dessas algas devido, principalmente, aos pigmentos fotossintetizantes e acessórios que 

elas apresentam em sua constituição, além de suas formas de vida, são essenciais no 

processo de colonização e sucessão dos ambientes. A realização de experimentos como 

o realizado neste trabalho é essencial para uma melhor compreensão de fatores que 

possam influenciar nas comunidades perifíticas, aumentando assim, nosso 

conhecimento sobre a ecologia destes organismos. 
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4 CONCLUSÃO GERAL 

Através dos resultados obtidos, podemos concluir que a luz tem um efeito 

significativo sobre diversos atributos da comunidade de algas perifíticas. A luz tem 

influência direta sobre a produção de biomassa perifítica, sendo que em baixa 

intensidade ela é uma variável que pode limitar a produção de biomassa e em alta 

intensidade aumenta a sua produção. Além deste atributo, a radiação luminosa 

influencia também a densidade e composição da comunidade. Os valores de densidade 

variaram de acordo com o gradiente de luminosidade ao longo do experimento, com 

uma maior densidade no tratamento controle, com maior intensidade luminosa. As 

classes constituídas por algas verdes (Chlorophyceae e Zygnemaphyceae) foram as mais 

abundantes em maior luminosidade e as Bacillariophyceae em menor luminosidade. A 

adaptação das espécies de algas devido, principalmente, aos pigmentos 

fotossintetizantes e acessórios que elas apresentam em sua constituição, além de suas 

formas de vida, são essenciais para o maior aproveitamento da luz como um recurso 

essencial para sua produtividade e processos de colonização e sucessão dos ambientes. 

A realização de experimentos como o deste trabalho é essencial para uma melhor 

compreensão de fatores que possam influenciar nas comunidades perifíticas, 

aumentando assim, nosso conhecimento sobre a ecologia destes organismos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


