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As diatomáceas respondem a variações físico-químicas que ocorrem em estuários, como a granulometria e 
a diluição de nutrientes, sendoa infuência antrópica o agente mais importante. O objetivo deste trabalho foi 
estudar as diatomáceas bentônicas em 12 amostras do Saco do Laranjal (Prainha, Colônia Z3, Pontal da 
Barra e Laranjal) e da Lagoa Pequena (Enseada e Feitoria) (31°35’03,93”S – 52°05’01,86”O). As amostra-
gens ocorreram no outono e no inverno de 2011 e consistiram na raspagem de sedimento superficial que 
foi acondicionado em frascos contendo lugol 3%. Foram feitas duas lâminas permanentes por amostra e 
contadas 200 valvas por lâmina. Foram medidos pH, condutividade elétrica e temperatura da água e do ar 
e também feitas análises granulométricas e de Nitrogênio Orgânico Total (NT) e Fósforo Total (PT) da água. 
Observou-se 71 espécies distribuídas em 31 gêneros. A granulometria influenciou na ocorrência de espé-
cies epipélicas em praias que apresentaram frações de areia fina e muito fina (Enseada e Prainha), porém, 
espécies epipsâmicas foram predominantes em todos os pontos amostrados. As praias rurais apresentaram 
maior riqueza de espécies (Enseada 42 e Feitoria 41) e em todos os locais a diversidade específica foi média 
(3 ? 1 bits.cel-1) e a equitabilidade alta (? 0,5). Observou-se o maior valor de dominância (0,5) no Laranjal, 
onde Plagiogramma tenuissimum representou 69% do total de valvas contadas. A Análise de Agrupamento 
mostrou a formação de um gradiente rural-urbano entre os pontos estudados. A condutividade elétrica, a 
concentração de NT na água e a temperatura do ar determinaram a distribuição das diatomáceas nos pontos 
urbanos (Pontal da Barra e Laranjal), enquanto a granulometria influenciou na composição dos pontos rurais 
(Enseada e Feitoria).
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