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Os lagos artificiais são considerados excelentes locais de estudo para a condução de
pesquisa ambiental, devido à presença de vários grupos de organismos reconhecidos
como bioindicadores,  que  refletem as  diferentes  condições  bióticas  e  abióticas  nos
ecossistemas  aquáticos.  Diatomáceas  são  componentes  biológicos  mais  adequados
para  o  monitoramento  da  qualidade  da  água,  bem  como  para  a  descrição  dos
impactos  ambientais,  tanto  naturais  quanto  produzidos  pelo  homem.  Devido  à
escassez  de  trabalhos  sobre  algas  na  região  Norte,  principalmente  no  estado  de
Roraima,  o  presente  estudo  teve  como  objetivo  analisar  a  composição  de
diatomáceas  associadas  à  macrófitas  em  ambientes  distintos.  O  Haras  Cunhã  Pucá
localizado no município do Cantá, a cerca de 15 km da capital Boa Vista, possui um
lago adaptado para piscicultura sendo abastecido por uma nascente. Para análise de
diatomáceas  foram  coletadas  as  algas  epífitas  nos  substratos  orgânicos,  utilizando
espátulas  para  retirar  as  plantas  por  inteiro,  onde  foram  acondicionadas  em  sacos
plásticos com solução de Transeau e levadas ao Laboratório de Ecologia Vegetal do
Centro  de  Estudos  da  Biodiversidade  da  Universidade  Federal  de  Roraima.  Para
eliminação  da  matéria  orgânica  e  caracterização  diacríticas  as  amostras  foram
submetidas à oxidação e montagem de lâminas permanentes. Foram identificados 47
táxons,  divididos  em  12  gêneros,  distribuídas  nas  seguintes  famílias:
Bacillariophyceae  (46,8%);  Coscinodiscophyceae  (29,8%);  Fragilariophyceae
(23,4%). A presença dos gêneros Eunotia sp. e Frustulia sp. nas águas da nascente
demonstram  que  o  local  é  oligotrófico,  os  gêneros  presentes  nas  águas  do  lago,
Melosira  sp.  e  Gomphonema  sp.  indicam  um  local  eutrofizado,  a  diversidade
encontrada  nos  dois  ambientes  proporcionaram  um  resultado  satisfatório  com
relação  as  espécies  bioindicadoras  da  qualidade  de  água  e  do  estado  trófico.  As
diatomáceas epilíticas são eficientes no biomonitoramento de impactos causados por
eutrofização, respondendo ao enriquecimento trófico através de uma substituição de
espécies  características  de  ambientes  oligotróficos  por  espécies  indicadoras  de
ambientes eutróficos.
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