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Continue a nadar, mas nunca pare de respirar,  



E nunca se esqueça de que tem alguém lá  
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RESUMO 

As diatomáceas tem sido utilizadas nas últimas décadas como indicadores 

micropaleontológicos, uma vez que esses organismos que são sensíveis à mudanças 

ambientais, ao terem suas frústulas preservadas nos sedimentos, permitem reconstruções 

paleoambientais e/ou paleoclimáticas. Nesse contexto se insere o presente estudo, que busca 

reconstruir variações climáticas regionais nas Ilhas Shetland do Sul, situadas na costa Oeste 

da Península Antártica, através de um testemunho sedimentar de 50cm amostrado no lago 

proglacial Glubokoe Deepe (62° 11.066’S, 58°54.413’O), Península Fildes, Ilha Rei George, 

com base no registro fóssil de diatomáceas. Ao se analisar qualitatiavamente as camadas 

sedimentares referentes ao período de 2013 a 1737, foram encontrados e identificados 34 

táxons, dentre os quais apenas 19 foram consideradas como frequentes. Dentre esses 19 

táxons destaca-se que a espécie mais abundante ao longo de todas as camadas foi a 

diatomácea cêntrica Aulacoseira glubokoyensis, espécie nova descoberta ao longo desse 

estudo, seguida por diatomáceas penadas, que apresentam uma maior diversidade ao longo do 

testemunho.  Aulacoseira glubokoyensis apresentou diminuição da abundância relativa e do 

tamanho da célula no periodo de maior variação de ozônio, provavelmente associada à 

adaptação a esta condição ambiental associada ao aumento da radiação UV-B. Com base nas 

correlações obtidas entre as variáveis ambientais e a abundância relativa dos táxons 

frequentes, foi possível o estabelecimento de 3 modelos de reconstrução, uma para a 

temperatura, outro para a média da energia dos ciclones que ocorrem entre 50° e 70°S e outro 

para o teor mínimo de ozônio na atmosfera. O primeiro modelo teve sua reconstrução baseada 

na abundância relativa da Brachysira minor e da Pinnularia sp. e apresentou um erro 

associada de apenas 13%, o segundo na abundância relativa de Nitzschia cf. kleinteichiana, 

Pinnularia borealis Gomphonema sp. com um erro médio de 2% e o último, de ozônio 

mínimo, e na abundancia relativa de Planothidium australe, Pinnularia borealis, 

Gomphonema sp. e Humidophila tabellariaeformis, com erro médio associado de 11%. Logo, 

tem-se que para esta região as assembléias de diatomáceas podem ser utilizadas como 

reconstruturas paleoclimáticas. 

 

Palavras-chave: Península Fildes. Reconstrução. Diatomáceas. Aulacoseira Glubokoyensis. 

  



ABSTRACT 

The use of diatoms as micropaleontological indicators has been used in the last decades, since 

these organisms that are sensitive to environmental changes, having their frustules preserved 

in the sediments, allow paleoenvironmental and / or paleoclimatic reconstructions. In this 

context, the present study aims to reconstruct regional climatic variations in the South 

Shetland Islands, located on the west coast of the Antarctic Peninsula, using a corer with 

50cm sampled at the Glubokoe Deepe Proglacial Lake (62 ° 11,066'S, 58 ° 54,413'O), Fildes 

Peninsula, King George Island, based on the fossil record of diatoms. In qualitatively analysis 

on the sedimentary layers from the period 2013 to 1737, 34 taxa were found and identified, of 

which only 19 were considered as frequent. Among these 19 taxa the most abundant species 

along all layers was the centric diatom Aulacoseira glubokoyensis, a new species discovered 

throughout this study, followed by penate diatoms, which present a high diversity. 

Aulacoseira glubokoyensis showed a decrease in relative abundance and cell size in the period 

of higher ozone variation, probably associated to the adaptation to this environmental 

condition associated to the increase of UV-B radiation. Based on the correlations obtained 

between the environmental variables and the relative abundance of the frequent taxa, it was 

possible to establish three reconstruction models, one for temperature, the other for the 

average energy of cyclones occurring between 50 ° and 70 ° S and other for the minimum 

ozone content in the atmosphere. The first model of reconstruction was based on the relative 

abundance of Brachysira minor and Pinnularia sp. And presented an associated error of only 

13%, the second in the relative abundance of Nitzschia cf. Kleinteichiana, Pinnularia 

borealis, Gomphonema sp. with an average error of 2% and the last one, of minimum ozone, 

was based in the relative abundance of Planothidium australe, Pinnularia borealis, 

Gomphonema sp. and Humidophila tabellariaeformis, with mean associated error of 11%. 

Thereby, for this region diatom assemblies can be used as paleoclimatic reconstructors 

 

Keywords: Fildes Peninsula. Climatic reconstruction. Diatoms. Aulacoseira Glubokoyensis.  



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Diagrama conceitual retratando algumas variáveis ambientais capazes de 

influencias a composição das assembleias de diatomáceas no lago pró-glacial 

Glubokoe Deepe................................................................................................................ 21 

Figura 2: Mapa da Península Fildes e de parte da Ilha Rei George que ficam 

localizadas no complexo de Ilhas Shetland do Sul........................................................... 24 

Figura 3: Mapa da Península Fildes, Ilha Rei George, com os lagos pró-glaciais em 

azul e em destaque (quadrado vermelho) o lago Tiefersee/Glubokoe Deepe................... 25 

Figura 4: Mapa geomorfológico da península Fildes. Onde: 1= crista ou cume. 2 = 

pico ou altura. 3= Córrego. 4 = lago ou lagoa. 5 = Geleiras. 6 = Contorno em rocha. 7 

= Contorno em gelo. 8 = Inclinação estrutural. 9 = Plataformas glaciais erosivas. 10 = 

Morainas. 11 = Formas de relevo caracterizados por procesos de crioturbação e 

geliflutuações 12 = Pedras de gelo. 13= Lobo de Protalus. 14 = Plataformas marinhas. 

15 = Praias geradas no holoceno. 16 = trilha do carro. 17 = Estação ou aeroporto...... 26 

Figura 5: Imagens históricas produzidas através do software Google Earth do Lago 

Glubokoe Deepe (destacado pelo contorno vermelho), Península Fildes, Antártica, 

onde as imagens representam um dia de: (a) verão sem neve (20 de Fevereiro de 

2006), (b) verão com neve (15 de Janeiro de 2014), e (c) inverno com neve (19 de 

outubro de 2005)................................................................................................................ 27 

Figura 6: Localização do ponto de coleta do testemunho sedimentar do lago Glubokoe 

Deepe............................................................................................................................... 28 

Figura 7: Sistema de espectrometria gama de baixa energia com detector de germânio 

hiperpuro (HPGe) onde foram realizadas as medições.................................................. 29 

Figura 8: Curvas de Eficiência do detector de acordo com a geometria de contagem 

das amostras de sedimento gerada através do software Genie 2000 - Gamma 

Acquisition & Analysis da Canberra................................................................................. 31 



Figura 9: Amostras sedimentares reagindo com Peróxido de Hidrogênio (H202- 20 a 

60%) em tubos de centrifugação....................................................................................... 34 

Figura 10: Amostras sedimentares reagindo com Ácido Clorídrico 30% (HCl) sobre 

placa de aquecimento........................................................................................................ 34 

Figura 11: Amostra sedimentar após a reação com o Ácido clorídrico 30%(HCl) 

tendo a sua cor alterada para branco no fundo do tubo de centrifugação..................... 35 

Figura 12: Denton vacuum acoplado ao carbon acessory da marca Desk utilizados 

para a vaporização de carbono nas amostras posteriormente analisadas em um 

Microscópio de Varredura Eletrônica. ............................................................................. 37 

Figura 13: Microscópio de Varredura Eletrônica (MEV) utilizado na identificação das 

diatomáceas....................................................................................................................... 37 

Figura 14: Microscópio invertido Nikon Eclipse TS 100 com sistema de captação de 

imagens acoplado utilizado para a contagem das diatomáceas......................................... 38 

Figura 15: Localização geográfica das estações de onde foram aquisitados os dados 

ambientais utilizados no presente estudo. A região achurada na imagem (a) é ampliada 

na imagem (b) para que fossem observadas as regiões de aquisição de dados e o lago 

Glubokoe Deepe (▲). Na imagem (a) as + indicam as regiões utilizadas para o índice 

de oscilação Antártica (AAO), o ● marca a estação na qual foram obtidos os dados de 

Ozônio, na figura (b) os ■ correspondem as estações nas quais foram obtidos os dados 

de Temperatura do ar e a  marca o ponto de grade de onde foram obtidos os dados 

de vento......................................................................................................................... 40 

 

Figura 16: Ciclo hidrogeoquímico do
 
210Pb. Pb-210xs é o

 
210Pb em excesso, 

enquanto que Pb-210s é o
 
210Pb suportado.................................................................... 46 

Figura 17: Representação gráfica da atividade de 
210Pb

 em excesso nos 25 cm iniciais 

do testemunho sedimentar do lago Glubokoe Deepe........................................................ 47 



Figura 18: Gráfico da velocidade de sedimentação (cm.ano-1) (A) do lago Glubokoe 

Deepe  e (B) do lago situado na base da geleira Belligshausen/Collins, distantes 200m 

do lago Glubokoe Deepe................................................................................................... 49 

Figura 19: Número de táxon encontrados em cada uma das camadas sedimentares do 

Lago Glubokoe Deepe que foram analisadas.................................................................... 56 

Figura 20: Gráficos representando a abundância relativa 19 táxons abudantes com 

seus respectivos nomes acima. Em cinza estão destacadas as camadas referentes aos 

centímetros 10 e 11.(continua).......................................................................................... 58 

Figura 21: Espécies com abundância maior ou igual a 6% que ocorrem ao longo do 

testemunho sedimentar do lago Glubokoe Deepe. Em vermelho, estão destacados os 

valores de maior abundância relativa................................................................................ 61 

Figura 22: Cluster mostrando as diferentes assembleias de diatomáceas formadas no 

testemunho sedimentar do lago Glubokoe Deepe, usando o método de dissimilaridade 

de Bray-curtis e obtendo um coeficiente de correlação de 0,7859. As diferentes cores 

demonstram diferentes assembleias................................................................................ 62 

Figura 23: Gráficos das séries temporais da Oscilação Antártica (AAO), da média das 

velocidades total e apenas da componente u dos ventos, da média da temperatura do ar 

(°C) e da média da energia dos ciclones que chegam na região entre 50° - 70°S e  o 

teor de ozônio mínimo. A linha em vermelho descreve como cada uma das variáveis 

ambientais ocorre em média e a faixa cinza destaca o período compreendido entre 

1985-1973, onde ocorre a mudança das espécies mais abundantes de diatomáceas 

(continua)........................................................................................................................ 65 



Figura 24: Dados históricos de temperatura regional. (a) reconstrução de temperatura 

da Ilha James Ross (IJR) (verde) ao lado de reconstruções de temperatura para a 

América do Sul (vermelho) e Antártica (azul, excluindo a IJR). Anomalias de 

temperatura representadas por médias móveis de 7 anos (linhas cinzas finas) e 70 anos 

(linhas grossas coloridas), em relação as médias de AD 1961-1990 (linhas tracejadas). 

(b) Localização da IJR (cruz verde) e proxies utilizados na América do Sul (cruzes 

vermelhas) e reconstruções de temperatura na Antártida (cruzes azuis). O 

sombreamento mostra o coeficiente de correlação espacial (r; p <0,1) do índice AAO 

anual1 com temperatura do ar a 2 m da reanálise ERA-Interim (médias realizadas de 

janeiro a dezembro, AD 1979- 2012). A barra de cores significa está associada aos 

valores r de correlação....................................................................................................... 67 

Figura 25: Teor de ozônio e radiação UV-B medidos em Punta Arenas e na Estação 

comandante Ferraz ao longo do Mês de Outubro de 1999............................................. 68 

 Figura 26: NMDS gerado a partir do programa PAST contendo as variáveis 

ambientais e as diferentes assembléias de diatomáceas, mostradas por diferentes cores, 

realizado usando a dissimilaridade de Bray-curtis e com um stress de 0,1857................ 71 

Figura 27: Variação da abundância relativa da Aulacoseira Glubokoyensis entre 1945-

2011, destacada em grafite escuro e com suas respectivas porcentagens destacadas em 

branco nos gráficos pizza (superiores) e série temporal do ozônio (DU) obtido na 

estação meteorológica Halley, stuada na Antártica.(gráfico inferior). No gráfico da 

série tmeporal do ozônio são destacadas 4 fases que correspondem a variação da 

composição da comunidade diatomológica do Lago Glubokoe Deep.............................. 73 

Figura 28: Dados medidos de temperatura média anual (°C) (linha em vermelho) e 

reconstruídos com base na abundância relativa das diatomáceas (linhas acinzentada). 

No gráfico (a) amplia-se o período em que há dados medidos e reconstruídos a fim de 

mostrar como ambos variam e no gráfico (b) destaca-se na linha cinza com pontilhado 

como seria a temperatura média anual da atmosfera com base nas reconstruções........... 78 

 

Figura 29: Dados de anomalia de temepratura média do Hemisfério Sul no período de 

1850 – 2011....................................................................................................................... 79 



Figura 30: Dados medidos de energia média dos ciclones que ocorrem entre os 

paralelos de 50° e 70°S (hPa.°lat-2) (linha em vermelho) e reconstruídos com base na 

abundância relativa das diatomáceas (linhas acinzentada).............................................. 81 

Figura 31: Dados medidos de ozônio mínimo (DU) na estação Halley, Antártica 

(linha em vermelho) e reconstruídos com base na abundância relativa das diatomáceas 

(linhas acinzentada)........................................................................................................ 82 

Figura 32: Reconstrução da variação da camda de ozônio (linha preta) comparado 

com a variação da camada de ozônio observada (linha vermelha)entre 65°N e 65°S. 

Onde o gráfico (a)  apresenta a média móvel gerada a cada 11 anos usando os dados 

TSI  e o gráfico (b) a variação anual da camada usando os dados TSI (c) apresenta a 

média móvel gerada a cada 11 anos usando os dados SSI  e o gráfico (b) a variação 

anual da camada usando os dados SSI............................................................................. 83 

Figura 33: Modelo conceitual das forçantes ambientais capazes de influenciar a 

ocorrência e deposição das frústulas de diatomáceas no testemunho sediemntar do lago 

Glubokoe Deepe............................................................................................................... 84 

Figura 34: Espécies agrupadas no primeiro grupo na análise de cluster. Humodophila 

tabellariaeformis (a) vista lateral - 2μm(b) vista valvar - 2 μm e (c) vista valvar - 10 

μm; Pinnularia sp. (d) vista lateral - 10 μm, Diatomella balfouriana (e) vista lateral - 

10 μm (f) vista valvarl - 10 μm (g) vista lateral - 10 μm (h) vista lateral de metade da 

célula- 10 μm.................................................................................................................... 145 

Figura 35: Espécies agrupadas no segundo grupo na análise de cluster. Eunotia 

ralitsae (a)(b) vista valvar - 10 μm (c) vista lateral - 10 μm, Planothidium australe (d) 

vista valvar - 10 μm, Pinnularia cf. australomicrostauron (e) (g) vista lateral - 10 μm 

(f) vista valvar - 10 μm, Achnanthidium cf. maritimo- antarcticum (h) (i) vista valvar - 

10 μm ................................................................................................................................. 146 



Figura 36: Espécies que compõe o terceiro grupo formado na análise de cluster. 

Brachysira minor (a) vista valvar - 1 μm (b) vista valvar - 2 μm , Fragilaria cf. 

capuccina (c)(d) vista lateral - 2 μm (e) vista valvar - 10 μm, Gomphonema marítimo 

antarcticum (f) vista valvar - 5 μm (g)(h) vista valvar - 10 μm, Nitzschia cf. 

kleinteichiana (i) vista valvar - 5 μm (j) vista valvar - 10 μm, Pinnularia borealis (k) 

vista valvar - 10 μm (l) vista valvar - 10 μm, e Planothidium rostrolanceolatum (m) 

(n)vista valvar - 2 μm......................................................................................................... 147 

Figura 37: Espécies agrupadas no quarto grupo da análise de cluster. Stauroneis cf. 

delicata (a) vista valvar - 5 μm (b) detalha da extremidade final em vista valvar - 2 μm 

(c) vista valvar - 2 μm (d) vista valvar - 5 μm, Melosira varians (e) vista valvar - 10 

μm e Gomphonema sp.(f) vista valvar - 2 μm.................................................................. 148 

Figura 38: Espécies não agrupadas na análise de cluster. Aulacoseira glubokoyensis 

(a) vista valvar - vista 2 μm (b) vista lateral formando cadeia - 2 μm (c) 2 μm (d) vista 

lateral - 2 μm (e) vista valvar - 10 μm (f) vista lateral formando cadeia-10 μm (g) vista 

lateral formando cadeia- 10 μm (h) vista valvar e lateral - 10 μm,  Psammothidium 

abundans (i) vista das duas valvas abertas- 2 μm (j) vista da valva que contém a rafe - 

2 μm (k) vista valvar- 10 μm  Humidophila sp. (l) vista valvar- 10 μm (m) vista lateral- 

10 μm............................................................................................................................... 149 



LISTA DE TABELAS 

Tabela 1: Datação (valores em ano) do testemunho do lago Glubokoe Deepe............... 47 

Tabela 2: Táxons encontrados nas camadas do testemunho sedimentar do lago 

Glubokoe Deepe depositadas entre o ano 2013 e 1972, onde X representa a ocorrência 

do táxon.......................................................................................................................... 51 

Tabela 3: Táxons encontrados nas camadas do testemunho sedimentar do lago 

Glubokoe Deepe depositadas entre o ano  1965 e 1737, onde X representa a ocorrência 

do táxon......................................................................................................................... 53 

Tabela 5: Correlação de Spearman entre as variáveis ambientais alvo do presente 

estudo. Os valores destacados em negrito apresentam relevância estatística no 

intervalo de confiança de 95%....................................................................................... 69 

Tabela 6: Correlação de Spearman entre as variáveis ambientais e as espécies de 

diatomáceas mais abundantes ao longo do testemunho sedimentar do lago Glubokoe 

Deepe. Os valores em negrito destacam valores de correlação estatística significativa 

em um ibtervalo de confiança de 95%........................................................................... 75 

Tabela 7: Variáveis ambientais a serem reconstruídas e as diatomáceas utilizadas nas 

regressões múltiplas...................................................................................................... 77 

  



LISTA DE ABREVIATURAS 

AAO Oscilação Antártica 

Abr Abundância Relativa 

APC Antarctic Place-names Committee  

cps Contagens líquidas por segundo 

CRS Constant Rate of Supply 

DOE Department of Energy 

DU Dobson unit 

FWHM Full width at half maximum 

H2O2 Peróxido de Hidrogênio 

HCl Ácido Clorídrico 

HPGe Germânio Hiperpuro 

IRG Ilha Rei George 

LARAMG Laboratório de Radioecologia e Mudanças Globais 

MCA Multichannel analizer 

MEV Microscopia de varredura eletrônica 

NCAR National Center for Atmospheric Research 

NCEP National Centers for Environmental Prediction 

NMDS Escalonamento multidimensional não métrico  

READER REference Antarctic Data for Environmental Research 

SCAR Scientific Committee on Antarctic Research  



UERJ Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

UFES Universidade Federal do Espírito Santo 

UFF Universidade Federal Fluminense 

UPGMA Método de pareamento de grupos não ponderados pelas médias aritméticas 

  



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO............................................................................................................ 18 

2 OBJETIVO................................................................................................................... 22 

2.1OBJETIVO GERAL................................................................................................... 22 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS...................................................................................... 22 

2.3 HIPÓTESES................................................................................................................ 22 

3 ÁREA DE ESTUDO.................................................................................................... 23 

4 MATERIAS E MÉTODOS......................................................................................... 28 

4.1 AQUISIÇÃO DO MATERIAL SEDIMENTAR........................................................ 28 

4.2 ANÁLISES GEOCRONOLÓGICAS: DATAÇÃO DOS TESTEMUNHOS............ 28 

4.2.1 Preparo das Amostras............................................................................................ 29 

4.2.2 Sistema de Detecção Gama.................................................................................... 29 

4.2.2.1 Espectometria Gama............................................................................................. 29 

4.2.2.2 Modelo CRS (Constant Rate of Supply)............................................................... 32 

4.3 ANÁLISES MICROSCÓPICAS E IDENTIFICAÇÃO DAS DIATOMÁCEAS...... 33 

4.3.1 Microscopia de campo claro.................................................................................. 35 

4.3.2 Microscopia de varredura eletrônica (MEV)...................................................... 36 

4.3.3 Identificação das diatomáceas............................................................................... 37 

4.4 AQUISIÇÃO DOS DADOS DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS………………….. 39 

4.4.1 Temperatura do ar................................................................................................. 40 

4.4.2 Energia dos ciclones............................................................................................... 41 



4.4.3 Variabilidade dos ventos de oestes........................................................................ 42 

4.4.4 Oscilação Antártica (AAO)................................................................................... 42 

4.4.5 Ozônio...................................................................................................................... 43 

4.5 ANÁLISES ESTATÍSITCAS..................................................................................... 43 

4.5.1 Análise de aglomerados (clusters)......................................................................... 44 

4.5.2 Matriz de correlação.............................................................................................. 45 

4.5.3 Escalonamento Multidimensional Não Métrico (NMDS)................................... 45 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO................................................................................. 46 

5.1 GEOCRONOLOGIA.................................................................................................. 46 

5.2 VARIÁVEIS BIOLÓGICAS...................................................................................... 50 

5.2.1 Composição Taxonômica....................................................................................... 50 

5.2.2 Abundância Relativa........................................................................................... 57 

5.2.3 Agrupamento em assembleias............................................................................... 62 

5.3 VARIÁVEIS AMBIENTAIS...................................................................................... 64 

5.4 AS DIATOMÁCEAS E AS VARIÁVEIS AMBIENTAIS..................................... 70 

6 CONCLUSÕES............................................................................................................ 86 

7 REFERÊNCIAS .......................................................................................................... 88 

8 ANEXOS...................................................................................................................... 97 



18 

1 INTRODUÇÃO 

Devido a grande diversidade morfológica, do ciclo de vida e hábito das diatomáceas, 

essas apresentam uma ampla distribuição latitudinal, podendo ocorrer em ambientes lacustres, 

marinhos, lagunares, pantanosos, no gelo, em águas termais, locais úmidos e sobre diversos 

substratos (SANTOS, 2010; SPAULDING et al., 2010; VAN DEN HOEK; MANN; JAHNS, 

1995). Porém, como dependem da luz para realização da fotossíntese, são verticalmente 

restritas à zona fótica.  

A presença de um envoltório celular externo à membrana plasmática, composto por 

estrutura rígida impregnada com sílica e chamada de frústula, diferencia as diatomáceas dos 

demais tipos de algas. Como se trata de material silicoso coberto por um revestimento 

orgânico, a sílica da parede celular das diatomáceas torna-se resistente à dissolução e por isso 

são capazes de serem preservadas no sedimento por centenas de milhões de anos, dependendo 

das condições ambientais (MANN, 2010; SPAULDING et al., 2010). Quando os sedimentos 

de lagos e oceanos tornam-se ricos neste elemento químico, eles passam a ser denominados 

diatomitos, o qual possui aplicação industrial na produção de filtros, abrasivos, isolantes, 

vernizes e outros. Tais depósitos também são utilizados em estudos voltados à reconstrução 

de paleoambientes e como indicadores estratigráficos para a exploração petrolífera 

(REVIERS, 2006). 

Ademais, esses organismos são relatados como extremamente sensíveis à mudanças 

ambientais sobre as quais estão expostos (GASSE; TALLING; KILHAM, 1983), ou seja, a 

alteração de algum fator biótico (e.g. predação) ou abiótico (e.g. salinidade, pH, temperatura e 

turbulência) do meio é capaz de acarretar modificações tanto na diversidade, quanto na 

abundância das diatomáceas viventes na coluna d’água (SPAULDING et al., 2010). Como 

muitos desses fatores abióticos são geralmente afetados por condições mais complexas, como 

as mudanças climáticas, atividades antrópicas, erupções vulcânicas, desenvolvimento e erosão 

do solo e desenvolvimento de vegetação (SMOL; STOERMER, 2010), trabalhos vem 

buscando, a partir do estudo ecológico das comunidades de diatomáceas, utiliza-las no 

monitoramento de condições ambientais atuais (BARKER et al., 1994)  

Outro viés de pesquisa no qual esses organismos são muitas vezes inseridos é como 

indicadores micropaleontológicos (SANTOS,2010; SPAULDING et al, 2010), ou seja, a 

partir das frústulas preservadas nos sedimentos, busca-se entender as condições pretéritas do 

ecossistema, realizando, assim, reconstruções paleoambientais e/ou paleoclimáticas (e.g. 

KATSUKI; TAKAHASHI, 2005). A partir dessas reconstruções torna-se possível o 
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entendimento do quão alterado está um ambiente em relação a uma condição pristina e assim 

associar essas mudanças à atividade humana ou a variações ambientais (FERREIRA et al., 

2015) (e.g. HAYASHI et al., 2009; O’DRISCOLL et al., 2012; ROVIRA; TROBAJO; 

IBÁÑEZ, 2012; WARNOCK; SCHERER, 2015).  

Como supracitado, o potencial das diatomáceas como indicador paleoecológico é claro 

(SUAPE; MOSIMANN, 2003), porém há algumas incertezas associadas a esse método. A 

título de exemplo podemos mencionar que: i. muitos aspectos da ecologia das diatomáceas 

são ainda pouco conhecidos e a identificação pode ser dificultada pelas condições de 

preservação do material (SUAPE; MOSIMANN, 2003), devido, por exemplo, a quebra das 

frústulas, a dissolução química e diagênese dessas pelas condições extremas do ambiente 

(BARKER et al., 1994); ii. distorções na interpretação paleoecológica podem ocorrer, pois a 

preservação das frústulas dá-se de modo seletivo, de acordo com o grau de silicificação das 

mesmas e como as espécies bentônicas possuem frústulas mais resistentes, tendem a ser mais 

representativas e melhores preservadas nas amostras (SUAPE; MOSIMANN, 2003); iii. para 

que o uso das diatomáceas em reconstruções paleoambientais seja satisfatório, é necessária 

uma datação confiável da coluna sedimentar para que assim a cronologia dos eventos 

ocorridos seja registrada (FERREIRA et al., 2015) e relacionada às diferentes assembleias 

observadas. 

De acordo com o IPCC (2007) e Hansen e colaboradores (2006), desde 1956 vem 

ocorrendo um aumento da temperatura global, principalmente nas altas latitudes. A Península 

Antártica, por exemplo, é tida como uma das três regiões de aquecimento mais rápido da 

Terra, aumentando cerca de 3.4°C / século (VAUGHAN et al., 2003). Segundo Mendoza  

(2005), a irradiância solar total apresentou um papel considerável nas variações da 

temperatura atmosférica terrestre na era pré-industrial, porém, de acordo com o IPCC, após 

esta era, o aumento das concentrações de gases estufas, como o dióxido de carbono e metano, 

principalmente após 1975, tem sido o grande acelerador do aquecimento. Como a Antártica é 

caracterizada como um ambiente sensível à mudanças ambientais (LEE; YOON; YOON, 

2009) e fundamental ao sistema climático global, entender o estado pretérito e atual deste 

continente, em diferentes escalas de tempo, torna-se essencial (MAZUMDER et al., 2013). 

O uso de assembleias de diatomáceas nessa região, apesar de apresentar complicadores 

referentes à baixa diversidade de espécies, quando comparada a ambientes temperados e 

tropicais, e a presença de organismos endêmicos (SPAULDING et al., 2010), vem sendo 

empregada satisfatoriamente em diversos estudos, geralmente realizados nos oceanos 

circundantes a Antártica (e.g. JIANG et al., 2001; RAN et al., 2011).  
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Em ambientes lacustres da Antártica há uma diversidade de trabalhos que realizam 

inventários taxonômicos de diatomáceas e que descrevem novas espécies encontradas, como é 

o caso do guia taxonômico realizado por Zidarova, Kopalová e Van de Vijver (2016) que 

compila 60 anos de dados históricos de diatomáceas de água doce que podem ser encontradas 

na região. Porém, poucos são os estudos que buscam associar a ocorrência das espécies de 

diatomáceas com dados ambientais (Ex: LEE; YOON; YOON, 2009; MAZUMDER et al., 

2013; SCHMIDT; MÄUSBACHER; MÜLLER, 1990). Tal associação é relevante, uma vez 

que esses ambientes estão intrinsecamente ligados ao sistema climático, pois o seu nível e 

química são uma manifestação do equilíbrio entre entradas (precipitação, fluxo de vazões, 

escoamento superficial, entrada de água subterrânea) e saídas (evaporação, fluxo de saída, 

recarga de água subterrânea) hídricas (MASON et al., 1994), e que pequenas alterações 

podem acarretar as respostas fisiológicas e composição de espécies da biota, incluindo as 

diatomáceas (FRITZ et al., 2010). Na região da península Fildes, por exemplo, o único 

trabalho que busca relacionar as variações das assembleias de diatomáceas com as variáveis 

ambientais é o de Lee, Yoon e Yoon (2009) realizado no Lake Long com uma pequena 

resolução temporal.  

Buscar entender como forçantes ambientais (Figura 1) como o vento, o spray marinho, 

o derretimento de geleiras e da neve recente e a extensão de gelo marinho podem influenciar 

na deposição de diatomáceas em um lago pró-glacial situado próximno a base de uma grande 

geleira se mostra de grande valia. Uma vez que as diatomáceas são sensíveis a mudanças 

ambientais, pequenas alterações geradas direta ou indiretamente por alguma das forçantes 

ambientais supracitadas, podem acarretar na deposição e formação de diferentes assembléias 

de diatomáceas, que podem guardar em seus registro importantes alterações climáticas. 
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Figura 1: Diagrama conceitual retratando algumas variáveis ambientais capazes de 

influencias a composição das assembleias de diatomáceas no lago pró-glacial Glubokoe 

Deepe. 

 

Fonte: Oaquim, 2017 

Ainda não é descrito na literatura nenhum estudo que busque fazer essas relações em 

lagos pró-glaciais o que torna o presente estudo inovador. Além disso, destaca-se que o 

mesmo apresenta uma grande relevância uma vez que pode ser uma alternativa para se 

entender variações climáticas regionais, que não são facilmente observada em núcleos de gelo 

na Ilha Rei George uma vez que as variações no isótopo estável e na composição iónica 

sofrem fortes alterações causadas por fenômenos pós-deposição, como por exemplo, fusão 

parcial, percolação e recongelamento, que podem associar uma grande quantidade de erros a 

esse mensuramento (SIMÕES et al, 2004).  

  

Degelo 
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2 OBJETIVO 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Avaliar detalhadamente as assembleias de diatomáceas em um perfil sedimentar do 

lago pró-glacial Glubokoe Deepe e buscar estabelecer se as mesmas poderiam ser 

cientificamente descritas como indicadoras das variações paleoclimática da região ao norte da 

península Antártica para uma escala de tempo secular. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Identificar as espécies que compõe as assembléias de diatomáceas com maior 

rigor taxonômico, avaliando tanto a riqueza de espécies, quanto a abundância relativa destes 

organismos ao longo do testemunho de sedimentos periglaciais;  

- Testar se há relação da variação das assembléias de diatomáceas encontradas 

com variáveis ambientais como: i) o teor de ozônio; ii) a variabilidade dos ventos de oeste 

(“westerlies”); iii) energia dos ciclones, iv) temperatura do ar em superfície e v) oscilação 

Antártica (AAO) e vi) extensão de gelo marinho nos mares de Amusden, Bellingshausen e 

Wedell. 

2.3. HIPÓTESES 

Como as diatomáceas respondem rapidamente às mudanças ambientais (e.g. 

salinidade, temperatura da água do mar, pH) e apresentam frústulas resistentes à dissolução e, 

consequentemente, preserváveis por milhares de anos quando depositadas em estratos 

sedimentares (SPAULDING et al., 2010), acredita-se que estas sejam proxy em potencial para 

indicar alterações ambientais. Postula-se aqui que as mudanças ambientais ocorridas nos 

últimos 100 anos, potencialmente, poderiam influenciar a composição e distribuição das 

diatomáceas na coluna d’água do lago estudado e, consequentemente, do testemunho 

sedimentar do mesmo. Trabalhos desenvolvidos nessa mesma região, porém com menor 

resolução temporal, também apontam neste sentido (LEE; YOON; YOON, 2009). 

Constatando-se essa variação, espera-se obter uma correlação clara entre a variação das 

assembleias de diatomáceas e variáveis ambientais (Figura 1), principalmente a partir da 

segunda metade do século XX, quando as bases de dados (instrumental, satelital e modelados) 

são mais robustas e assim tomar as assembleias de diatomáceas como proxys para o registro 

histórico.  



23 

3 ÁREA DE ESTUDO 

O continente Antártico, considerado um dos ambientais mais extremos do globo, 

situado a cerca de 1000 km da porção mais austral da América do Sul se destaca por ser 

completamente circundado por oceanos e por apresentar, aproximadamente, 98% da sua área 

coberta por gelo (BREMER, 1998). Além disso, outra característica intrínseca desse 

continente é a presença da cordilheira Transantártica que divide o mesmo em dois setores, um 

ocidental e outro oriental (BREMER, 1998; SJUNNESKOG, 2002)  

Essas duas regiões apresentam diferenças essenciais entre si, como por exemplo, a 

proporção que ocupam do continente e o posicionamento do seu embasamento rochoso. O 

setor da Antártica Oriental (Leste Antártico), em uma divisão estimada, ocupa ¾ deste 

continente e apresenta o seu embasamento rochoso acima do nível do mar, enquanto que o 

setor Ocidental ocupa ¼ dessa localidade e apresenta o seu embasamento rochoso abaixo do 

nível do mar (BREMER, 1998). Além disso, outra característica observada apenas no setor 

ocidental é a presença da Península antártica juntamente com várias Ilhas e arquipélagos 

(Ilhas Sandwich do Sul, Ilhas Orcadas do Sul, Ilhas Shetland do Sul, Arquipélago Palmer), 

que formam a chamada Antártica Marítima entre os paralelos de 55°S e 70°S . Esta localidade 

é caracterizada como a porção mais quente e úmida da Antártica, na qual os solos 

permanecem descongelados por praticamente três meses por ano (ANDRADE, 2012). 

As Ilhas Shetland do Sul, localizadas entre as latitudes de 60º 55’S e 63º 25’S e 

longitudes de 53º 55’W e 62º 50’W (Figura 2), originaram-se da gênese do arco insular 

magmático de Scotia que evoluiu ao longo do processo de fragmentação da Godwana 

(MARTINEZ de PISÓN et al., 1990 apud BREMER, 1998), onde foram formadas 11 ilhas 

principais, diversas ilhas menores e inúmeros rochedos que se dispõe em grupos ou 

isoladamente, dando ao arquipélago um formato alongado (BREMER, 1998). Dentre essas 

ilhas principais, a Ilha Rei George (IRG) (61° 54' - 62 °16'S / 57° 35' - 59° 02'O) (Figura 2) é 

considerada a maior delas com 80 quilômetros de comprimento, 30 quilômetros de largura 

(BREMER, 1998; LEE; YOON; YOON, 2009) e, aproximadamente, 1.150 km
2
 de área 

(ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016). Esta, que está situada a 120 

quilômetros do extremo norte da Península Antártica, limitada a norte pela passagem de 

Drake e a sul pelo estreito de Bransfield (BREMER, 1998; LEE; YOON; YOON, 2009), 

apresenta na sua porção sul uma conformação angulosa que abriga três baías principais, a 

Baía do Almirantado, Baía de Maxwell e Baía Rei George (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; 

VAN DE VIJVER, 2016). Esse entorno marinho confere a essa localidade um clima que 
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apresenta pequenas variações anuais na temperatura do ar, alta umidade relativa e constante 

cobertura de nuvens (RAKUSA-SUSZCZEWSKI, 1993; WEN et al., 1994).  

Figura 2: Mapa da Península Fildes e de parte da Ilha Rei George que ficam localizadas no complexo de Ilhas 

Shetland do Sul.  

 

Fonte: adaptado de http://www.umweltbundesamt.de/themen/nachhaltigkeit-strategien-

internationales/antarktis/das-umweltbundesamt-die-antarktis/monitoringprojekte-in-der-

antarktis/umweltmonitoring-auf-king-george-island#textpart-1 

Além disso, a IRG é caracterizada por uma espessura média glaciar de 250m de 

acordo com Blindow et al. (2010), com praticamente toda a sua extensão coberta por domos 

de gelo que chegam a 700 metros. Contudo, alguns picos e platôs rochosos situado na região 

sudoeste não apresentam cobertura de gelo durante alguns meses do ano (ZIDAROVA; 

KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016). Neste platô se situa a península Fildes (62°13’S, 

58°57’W), uma região com 29 Km² de área (MICHEL et al., 2014), caracterizada por ancorar 

diversas bases militares e de pesquisas que possibilitam, em sua grande maioria, avanços 

científicos e tecnológicos para este continente (LENIHAN, 1992). Nela também são 

apresentados todos os lagos encontrados nesta região, inclusive os lagos pró-glaciais (Figura 

3) formados a partir da retração da geleira Collins/ Bellingshousen Dome, onde dentre estes, 

encontra-se o alvo do presente estudo.  
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Figura 3: Mapa da Península Fildes, Ilha Rei George, com os lagos pró-glaciais em azul e em destaque 

(quadrado vermelho) o lago Tiefersee/Glubokoe Deepe. 

 

Fonte: adaptado de WATCHAM et al., 2011. 

O lago Glubokoe Deepe, (62°11.066’S, 58°54.413’W) (Figura 3) também conhecido 

como Ozore Glubokoye (Rússia), Profound Lake (Antarctic Place-names Committee - APC), 

Tiefersee lake (Alemanha) e lago Artigas (Uruguai e Brasil) encontra-se à 500 m da geleira 

Collins/Bellingshousen Dome (WATCHAM et al., 2011), próximo a base de pesquisas 

Uruguaia (Artigas) e à Baía Maxwell. Morfologicamente, este lago que se encontra a 17,5 

metros acima do nível do mar, apresenta uma área superficial de 90 Km², uma coluna d’água 

com profundidade máxima de 14,7 metros (WATCHAM et al., 2011).  

Quanto ao ambiente em seu entorno, o Glubokoe Deepe está situado em um terreno 

com influência marinha (SIMONOV, 1977), onde são encontradas três regiões 

geomorfologicamente distintas na sua região oeste, de acordo com Michel e colaboradores 

(2014) (Figura 4). A primeira delas está localizada na borda do lago, e é caracterizada como 
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uma área onde ocorrem crioturbação e geliflucção, que são movimentos do solo decorrentes 

da ação, respectivamente, de geadas e do congelamento e descongelamento sazonais da 

cobertura superficial de neve. A segunda, situada nas proximidades da estação Artigas, é 

descrita como uma região de praia gerada durante o período holocênico, enquanto a terceira, 

localizada ao sudoeste da Estação, como uma região de plataforma marinha. 

Quanto à sedimentologia deste lago, Schmidt, Mäusbacher, Müller (1990) observam a 

presença de três tipos de sedimento – argila, silte e areia – onde o silte é o predominante. A 

fim de demonstrar os diferentes estratos sedimentares observados em associação com as 

diferentes assembleias de diatomáceas encontradas, os autores dividem a coluna sedimentar 

coletada (165 cm) em três: a primeira (0-55 cm) e a terceira (158-167 cm) como a presença de 

extratos lamosos com coloração escura e grande quantidade de musgos (Drepanocladus, 

Calliergon) submersos, enquanto a segunda (55-158 cm), apresentava a coexistência de uma 

lama cinza-escura não laminada, sem restos orgânicos macroscópicos, e uma lama cinza-

escura predominantemente laminada por materiais minerogênicos triados, possivelmente, de 

origem periglacial-fluvial. 

Figura 4: Mapa geomorfológico da península Fildes. Onde: 1= crista ou cume. 2 = pico ou 

altura. 3= Córrego. 4 = lago ou lagoa. 5 = Geleiras. 6 = Contorno em rocha. 7 = Contorno em 

gelo. 8 = Inclinação estrutural. 9 = Plataformas glaciais erosivas. 10 = Morainas. 11 = Formas de 

relevo caracterizados por procesos de crioturbação e geliflutuações 12 = Pedras de gelo. 13= 

Lobo de Protalus. 14 = Plataformas marinhas. 15 = Praias geradas no holoceno. 16 = trilha do 

carro. 17 = Estação ou aeroporto. 

 

Fonte: adaptada de Michel et al., 2014, p. 79 
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Com relação aos padrões físico-químicos da coluna d’água desse lago não há relatos 

na bibliografia, o que se sabe é que durante o inverno, forma-se de uma cobertura de gelo em 

superfície (Figura 5), contudo, sua região subsuperficial se encontra na forma líquida, o que 

nos permite encaixá-lo na categoria de lago monomítico frio ou de lago dimítico (POLLI, 

2014)). Na primeira categoria há uma estratificação inversa durante todo o inverno, devido ao 

congelamento superficial e durante o verão há uma breve mistura em temperaturas baixas. Já 

na segunda categoria são observadas duas estações do ano com a ocorrência de estratificação 

vertical (Verão e Inverno) e duas onde há mistura (Primavera e Outono). 

 

Figura 5: Imagens históricas produzidas através do software Google Earth do Lago Glubokoe Deepe 

(destacado pelo contorno vermelho), Península Fildes, Antártica, onde as imagens representam um dia 

de: (a) verão sem neve (20 de Fevereiro de 2006), (b) verão com neve (15 de Janeiro de 2014), e (c) 

inverno com neve (19 de outubro de 2005).  

 

Fonte: Oaquim, 2017 
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4 MATERIAS E MÉTODOS 

4.1 AQUISIÇÃO DO MATERIAL SEDIMENTAR  

Durante a 6ª fase da 31ª Operação Antártica (OPERANTAR XXXI), realizada em março 

de 2013, ocorreu a expedição ao lago Glubokoe Deepe onde se coletou um perfil sedimentar 

(62°11’6.53”S e 58°54’43.24”O) de 50 centímetros a uma profundidade de 14m (Figura 6), 

com o uso de um amostrador gravimétrico e de um bote cedido pela estação uruguaia- Artigas  

Figura 6: Localização do ponto de coleta do testemunho sedimentar do lago Glubokoe Deepe 

 

Fonte: Oaquim, 2017 

 

Após a coleta, o perfil foi levado para o Laboratório de Sedimentologia da Universidade 

Federal Fluminensa (UFF), onde foi seccionado a cada um centímetro de espessura, dando 

origem a 50 camadas que foram mantidas refrigerados. 

4.2 ANÁLISES GEOCRONOLÓGICAS: DATAÇÃO DOS TESTEMUNHOS 

A datação dos testemunhos sedimentares foi feita através de espectrometria gama de 

baixa energia, utilizando-se um detector de germânio hiperpuro (HPGe), que é sensível à 

radiação gama, com baixo nível de radiação de fundo e boa eficiência de contagem para os 
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radionuclídeos de interesse (
210

Pb, 
226

Ra, 
235

U, 
137

Cs). Tal análise foi realizada pelo professor 

Marcus Vinícius Licínio no Laboratório de Radiometria, situado no Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 

Figura 7: Sistema de espectrometria gama de baixa energia com detector de 

germânio hiperpuro (HPGe) onde foram realizadas as medições. 

 

Fonte: Oaquim, 2017 

4.2.1 Preparo das Amostras 

As amostras foram maceradas e pesadas em balança digital e acondicionados em 

recipientes de plástico, com 5,6 centímetros de diâmetro e 1,0 centímetro de altura, os quais 

foram selados com fita de silicone para evitar a perda do 
222

Rn. Toda a geometria e densidade 

do conjunto (recipiente + amostra) foi cautelosamente identificadas e registradas para 

posterior cálculo do parâmetro eficiência do detector. 

4.2.2 Sistema de Detecção Gama 

4.2.2.1  Espectometria Gama 

Para a determinação dos radionuclídeos 
210

Pb, 
226

Ra e 
235

U e 
137

Cs foi utilizado um 

sistema de medidas de decaimento gama composto por um HPGe, modelo CANBERRA 

GX2018, que tem eficiência relativa de 20% e resolução de de 1,8 keV (FWHM) para 1,33 

MeV e 0,850 keV (FWHM) para 122 keV. O sitema funciona com blindagem de chumbo de 
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baixa energia de fundo e é resfriado com nitrogênio líquido, com taxa de consumo de cerca de 

2,0 litros por dia. 

Este detector funciona acoplado a um espectrômetro de radiação gama modelo DSPEC 

– ORTEC
®
, com um analisador multicanal (MCA- multichannel analizer), onde o espectro de 

raios gama é acumulado em 8192 canais. A aquisição de dados foi feita utilizando-se o 

software Genie 2000 (Gamma Vision) da Canberra. 

 De uma forma geral, os pulsos coletados no detector são amplificados e enviados ao 

MCA com conversor de pulsos analógicos em digitais, o qual distribui estes pulsos em função 

de sua amplitude nos canais do MCA formando um histograma que representa o número de 

fótons absorvidos em função de suas energias. O resultado final mostrará o espectro gama do 

radionuclídeo, em estudo, com um ou mais picos em distribuição aproximadamente normal. 

A identificação dos radionuclídeos se deu através da calibração do espectro de energia.  

Essa calibração foi realizada a partir das medidas de fontes-padrão seladas com energias bem 

conhecidas, no caso através dos radioisótopos 
210

Pb (46,5 keV), 
60

Co ( 1173 e 1333 keV ) e 
 

137
Cs (661,7 keV). Para tanto, as fontes foram colocadas sobre o detector e o valor da energia 

dos picos, registrado no canal em que foi formado. Após a definição dos espectros, traçou-se a 

curva de calibração, a qual era verificada com a contagem de pelo menos uma fonte-padrão 

previamente a cada contagem das amostras.  

Após a calibração, seguiu-se para o procedimento de contagem da emissão de raios 

gama dos radionuclídeos de interesse nas amostras, que foram contadas individualmente 

durante 86.400 segundos (24 horas). Com o sistema de detecção utilizado, as emissões gama 

de vários elementos radioativos podem ser determinadas simultaneamente, desse modo, para 

cada radionuclídeo de interesse, os espectros gerados foram processados através da integração 

de todas as contagens nos canais que formam o pico correspondente à radiação gama emitida 

por este (subtraindo-se a radiação de fundo), desde que não houvesse interferência de outros 

elementos, gerando as chamadas contagens líquidas. Estas contagens líquidas foram 

transformadas em contagens líquidas por segundo (cps) para que pudessem ser usadas tanto 

no cálculo da eficiência de detecção do aparelho (ε) (Equação 1), como no da atividade 

específica (A) (Equação 2). 
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Equação 1 
       

 

     
 

Onde: ε = Eficiência 

          N = Taxa de contagem (contagens/segundo) 

          A = Taxa de emissão (decaimento/segundo) 

          P = Probabilidade de emissão 

 Para obter-se a eficiência do detetor, se pode gerar a curva de eficiência para uma dada 

geometria de contagem experimentalmente utilizando fontes radioativas padrão na geometria 

apropriada ou por meio de softwares disponibilizados pelos fabricantes dos detectores. No 

presente estudo, a curva usada foi gerada com o auxílio do software Genie 2000-Gamma 

Acquisition & Analysis, da Canberra, e é apresentada a seguir (Figura 8): 

Figura 8: Curvas de Eficiência do detector de acordo com a geometria de contagem das 

amostras de sedimento gerada através do software Genie 2000 - Gamma Acquisition & 

Analysis da Canberra. 
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Fonte: Oaquim, 2017 
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Equação 2 

Equação 3 

Com os dados de contagens líquidas dos radionuclídeos e da eficiência do aparelho, 

iniciou-se a determinação da atividade específica do radionuclídeo (bq.g
-1

) 
210

Pb, 
226

Ra, 
235

U e 

137
Cs, de acordo com a Equação 2, nas camadas onde os mesmos eram detectáveis.  

      
  

   
 

Onde: A(e) = Atividade específica do radionuclídeo (Bq/g) 

           N = Número de contagens líquidas do radionuclídeo (cps) 

          ε = Eficiência do detector 

          m= massa da amostra (g)  

4.2.2.2  Modelo CRS (Constant Rate of Supply) 

Para realizar a datação das camadas sedimentares, necessita-se obter a atividade 

específica do 
210

Pb em excesso (
210

Pb exc) (Bq.g
-1

) (APPLEBY; OLDFIELD, 1978) através 

da Equação 3. 

 

     
            

                
    

Onde: 
210

Pb total = contagem líquida obtida entre os canais59 e 72 

          
210

Pb suportado = contagem líquida do radioisótopo 
226

Ra, considerando equilíbrio 

secular entre estas duas espécies (
226

Ra + 
235

U), uma vez que não foi verificada nenhuma 

contribuição do 
235

U; 

 Esses dados foram então submetidos a uma correção de densidade para que se 

obtivesse os valores da atividade específica em (Bq.cm
-2

) para que então fossem usados no 

modelo CRS. Esse modelo que se baseia na premissa de uma velocidade de sedimentação não 

constante ao longo do tempo e de um fluxo de 
210

Pb em excesso na interface sedimento/água 

constante (APPLEBY; OLDFIELD, 1978) é calculado através da Equação 4: 
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Equação 4 
   

 

  
       

Onde: A = atividade específica numa camada qualquer (Bq.kg
-1

); 

           A0 = atividade específica na camada topo (Bq.kg
-1

);  

           λ = constante de decaimento radioativo (para o 
210

Pb vale ,aproximadamente , 

0,031 ano
-1

); 

           t = tempo (ano) 

Após a determinação do 
210

Pb para as camadas medidas foi realizada a interpolação 

dos dados afim de que todas as camadas do testemunhos tivessem a sua idade, e o cálculo da 

taxa de acumulação de sedimento (cm. ano
-1

) do lago. 

 Para validar a datação das camadas com 
210

Pb usualmente empregam-se dados da 

precipitação radioativa do Césio (
137

Cs) oriundo de testes nucleares na atmosfera, onde o seu 

pico corresponderia ao ano de 1963. Contudo, no Hemisfério Sul o inventário de (
137

Cs) é 

baixo o que acaba limitando a sua aplicação esse fim (GODOY et al., 1998).  

4.3 ANÁLISES MICROSCÓPICAS E IDENTIFICAÇÃO DAS DIATOMÁCEAS 

Para a realização dessas análises, foram usados os 24 primeiros centímetros do 

testemunho, com exceção das camadas 0-1 cm e 23-24cm. A camada 0-1cm foi descartada 

devido ao fato de haver muita bioturbação, o que poderia trazer dados errôneos para a 

reconstrução dos dados ambientais. Já as camadas 23-24cm e de 25-50cm devido a uma 

possível alteração do tipo de sedimento predominante nas amostras não apresentaram 

condições analíticas. 

Dessas 23 amostras foram retiradas alíquotas de 1g de sedimento de cada um dos 

extratos e colocados para reagir com Peróxido de Hidrogênio (H2O2 – 20 a 60%) e Ácido 

Clorídrico (HCl – 30%), adaptando o protocolo proposto por Crosta & Koç (2007), para que a 

limpeza do material a ser analisado.  

Inicialmente, a amostra era colocada em um tubo de vidro de centrifugação, com 

algumas gotas de peróxido. A cada 5 minutos eram adicionadas mais gotas até o término da 

degradação da matéria orgânica, marcado visualmente pelo fim do borbulhamento (Figura 9). 
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Figura 9: Amostras sedimentares reagindo com Peróxido de Hidrogênio (H202- 20 a 

60%) em tubos de centrifugação. 

 

Fonte: Oaquim, 2017 

Findado o processo, os tubos de centrifugação foram colocados dentro de um Becker 

sobre uma chapa de aquecimento com temperatura de 65ºC mantida, e foram adicionadas 30 

gotas de HCl (30%) a cada um dos tubos (Figura 10).  

Figura 10: Amostras sedimentares reagindo com Ácido Clorídrico 

30% (HCl) sobre placa de aquecimento 

 

Fonte: Oaquim, 2017 
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As amostras foram mantidas na chapa de aquecimento até que a sua coloração se 

tornasse branqueada (Figura 11), certificando assim que a matéria orgânica havia sido 

totalmente degradada e que outros materiais como o carbonato de cálcio também. 

Figura 11: Amostra sedimentar após a reação com o Ácido 

clorídrico 30%(HCl) tendo a sua cor alterada para branco no fundo 

do tubo de centrifugação. 

 

Fonte: Oaquim, 2017 

Após a finalização do processo de degradação dos compostos, cada uma das amostras 

foi avolumada com água destilada até 12mL e levadas para a centrifugação, 1200 rpm, 

durante 2 minutos para a retirada do sobrenadante com o auxílio de uma pipeta plástica 

individual. Após a realização deste procedimento por 3 vezes, as amostras foram transferidas 

para tubos Falcon e novamente avolumadas, com água destilada, para 9 mL e mantidas em 

refrigeração 

4.3.1 Microscopia de campo claro 

Para a preparação do laminário permanente que foi elaborado com esta técnica, as 

amostras contidas no tubo Falcon, foram ressuspendidas com o auxílio de uma pipeta plástica 

e deixadas decantar durante um minuto para que na camada de água não houvesse um grande 

números de diatomáceas capazes de impossibilitar a contagem. Após a decantação, parte do 
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volume da amostra era colocado em uma lamínula, disposta sobre a chapa de aquecimento, 

para que a água secasse e só as diatomáceas se mantivessem. Depois de secas, as lamínulas, 

feitas em triplicata para cada amostra, eram colocadas sobre uma lâmina que continha verniz 

vitral incolor 500® da marca Acrilex, utilizado como uma resina alternativa para a 

preservação das diatomáceas por algum tempo e para unir a lamínula à lâmina (PAIVA et al., 

2006) Após a preparação das lâminas permanentes, estas foram colocadas em uma caixa 

específica para laminário, mantidas ao abrigo de luz em temperatura ambiente. 

4.3.2 Microscopia de varredura eletrônica (MEV) 

Para a análise da MEV, as amostras contidas no tubo Falcon foram ressuspendidas 

com o auxílio de uma pipeta plástica e deixadas decantar durante um minuto, para que na 

camada de água não houvesse um grande números de diatomáceas capazes de impossibilitar a 

contagem. Após a decantação, parte do volume da amostra era colocado em uma lamínula, 

disposta sobre a chapa de aquecimento, para que a água secasse e só as diatomáceas se 

mantivessem. Depois de secas, as lamínulas, feitas em triplicata para cada amostra, eram 

colocadas fixadas sobre um stub (suporte para amostra), com o auxílio de uma fita de 

carbono, que facilita a condução durante as análises em microscópio eletrônico de varredura. 

Depois de preparados, os stubs eram levados para o Laboratório de Microscopia de 

Varredura Eletrônica, situado Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura do 

Instituto de Química (LABMEV)- UERJ, e com a ajuda da Técnica Jéssica Machado, eram 

submetidos a uma vaporização com carbono, no aparelho Denton vacuu acoplado ao carbon 

acessory da marca Desk (Figura 12). Após esse processo, os stubs passavam ao canhão à 

vácuo do microscópio de varredura eletrônica (modelo JSM 6510LV da marca Jeo) (Figura 

13) para que as amostras fossem analisadas. 
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Figura 12: Denton vacuum acoplado ao carbon acessory da marca Desk utilizados para a 

vaporização de carbono nas amostras posteriormente analisadas em um Microscópio de Varredura 

Eletrônica.  

 

Fonte: Jéssica Machado, Técnica do Laboratório de Microscopia de Varredura Eletrônica (UERJ). 

Figura 13: Microscópio de Varredura Eletrônica (MEV) utilizado na identificação das diatomáceas. 

  

Fonte: Jéssica Machado, Técnica do Laboratório de Microscopia de Varredura Eletrônica (UERJ). 

4.3.3 Identificação das diatomáceas 

Inicialmente as lâminas foram observadas no Microscópio Nikon Eclipse TS 100 (Figura 

14) com aumento de 1000 x, para que fosse realizada uma abordagem qualitativa da 
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composição taxonômica da flora de diatomáceas de cada camada sedimentar, representada por 

triplicatas de lâminas. As diatomáceas encontradas foram fotografadas (sistema Bell View) e 

planilhadas através de um critério de presença e ausência do nível taxonômico mais específico 

que foi possível obter, sendo em alguns casos as espécies e em outros os gêneros, com base 

no principal guia taxonômico para a região da Antártica marítima (ZIDAROVA; 

KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016). Esse procedimento foi realizado para explorar a 

composição das assembléias e estabelecer um banco de imagens para consulta ao longo da 

análise da abundância relativa destes organismos. 

Figura 14: Microscópio invertido Nikon Eclipse TS 100 com sistema de captação 

de imagens acoplado utilizado para a contagem das diatomáceas. 

 

Fonte: Oaquim, 2017 

Quando não era possível chegar até o nível de espécie na microscopia de campo claro, as 

amostras eram levadas nos stubs para a MEV, pois como se trata de uma técnica de alta 

resolução (3-5nm), as imagens obtidas, muitas vezes, possibilitaram a identificação de 

estruturas presentes nas valvas de diatomáceas, que nos permitiu chegar ao nível de espécie. 

Posteriormente, realizou-se outro tipo de abordagem qualitativa, a qual consistia na 

contagem de duas das três lâminas de cada camada em campos aleatórios até que fosse obtida 

uma estabilização na aparição de novos táxons (VENRICK, 1978, in SCOR-UNESCO) e que 
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Equação 5 

fossem contadas quinhentas unidades de valvas identificáveis (inteiras ou com mais de 50% 

da sua estrutura preservada) (LEE; YOON; YOON, 2009). 

Após a contagem e identificação, foi calculada a abundância relativa (Abr) para cada 

camada do testemunho, de acordo com a fórmula (Equação 5) proposta por Müeller-Dombois 

& Ellenberg (1974):  

         
                     

                                      
       

4.4 AQUISIÇÃO DOS DADOS DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

Nesse estudo, com os dados das variáveis ambientais foram usados como dados 

secundários, ou seja, para tentar se obter possíveis correlações com as variações das 

assembleias de diatomáceas e reconstruir, quando possível, como essas variáveis ambientais 

eram antes de se ter uma base de dados aceita. Desse modo a Figura 15 sintetiza os pontos de 

coleta de cada umas das variáveis e a metodologia de aquisição de cada uma delas é 

brevemente descrita  ao longo desse tópico. Sugere-se para mais detalhes metodológicos 

buscar os estudos destacados em cada subtópico. 
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Figura 15: Localização geográfica das estações de onde foram aquisitados os dados ambientais utilizados no 

presente estudo. A região achurada na imagem (a) é ampliada na imagem (b) para que fossem observadas as 

regiões de aquisição de dados e o lago Glubokoe Deepe (▲). Na imagem (a) as + indicam as regiões utilizadas 

para o índice de oscilação Antártica (AAO), o ● marca a estação na qual foram obtidos os dados de Ozônio, na 

figura (b) os ■ correspondem as estações nas quais foram obtidos os dados de Temperatura do ar e a  marca o 

ponto de grade de onde foram obtidos os dados de vento. 

 

Fonte: Oaquim, 2017 

4.4.1 Temperatura do ar 

O Reference Antarctic Data for Environmental Research (READER - 

http://www.scar.org/data-products/reader) (TURNER et al., 2004) é um banco de dados 

mantido pelo Comitê Científico em Pesquisas Antárticas (SCAR - http://www.scar.org/), que 

possui três componentes que fornecem dados meteorológicos, oceanográficos e de 

testemunhos de gelo de todo o continente Antártico. No presente estudo foram utilizadas as 

informações de temperatura do ar deste banco, que de maneira geral compila dados sinóticos 

mensais de 47 estações meteorológicas de superfície e de altitude e além da variável utilizada 

também disponibiliza dados de pressão atmosférica, altura geopotencial e direção e 

velocidade do vento (https://legacy.bas.ac.uk/met/READER/). Desta forma e com o intuito de 

criar uma curva de variação da temperatura do ar abrangente, foram utilizados dados de duas 

estações meteorológicas: Deception (63º00’S e 60º 42’W) e Bellingshausen (62º12’S e 58º 

54’W) (Figura 15). A escolha destas duas estações deu-se pela proximidade destas com o 
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Lago Glubokoe Deepe e pela complementaridade do período de coleta destas duas, onde a 

primeira esteve ativa entre 1959 e 1967 e a segunda de 1967 a 2013, permitindo a obtenção de 

uma série temporal robusta, de 54 anos. 

4.4.2 Energia dos ciclones 

Para a confecção dessa curva de variação Ian Simmonds da Universidade de 

Melbourne forneceu dados médios anuais para as estações de verão (dezembro, janeiro e 

fevereiro) e inverno (junho, julho e agosto) de energia de ciclones para o período de 1960 a 

2009, que foram obtidos para a faixa latitudinal de 50°S a 70°S. 

A metodologia para obtenção desses dados que está minuciosamente descrita em por 

Simmonds e Keay (2000, p. 875) e Simmonds, Keay e Lim (2003, p. 273) consistiu na 

utilização de dados de pressão atmosférica ao nível do mar gerados pela reanálise 1 do 

National Centers for Environmental Prediction (NCEP) - National Center for Atmospheric 

Research (NCAR) (KALNAY et al., 1996) e pela reanálise 2 do National Centers for 

Environmental Prediction (NCEP) –Department of Energy (DOE) (KANAMITSU et al., 

2002), respectivamente. Os resultados obtidos dessas reanálises foram utilizados como dados 

de entrada no algoritmo chamado Esquema de Ciclones da Universidade de Melbourne uma 

vez que este já apresentou resultados consistentes em diversos estudos para regiões de médias 

e altas latitudes (PINTO et al., 2005; RAIBLE et al., 2008). Este algoritmo que utiliza como 

principal variável para os cálculos, a pressão atmosférica ao nível do mar, fornece 

informações sobre a pressão atmosférica no centro dos ciclones, seus raios e suas 

profundidades – diferença de pressão entre seus centros e a bordas – que de acordo com os 

autores, é a característica mais útil para quantificar a energia destes sistemas, uma vez que se 

refere à sua circulação, ou seja, a capacidade de movimento de massa em torno do ciclone. 

Entretanto, Simmonds e Keay (2000) sugerem que o cálculo da profundidade seguindo o 

conceito supracitado possui um viés relacionado à escala espacial destes sistemas, ou seja, 

associado aos seus raios e por este propuseram a forma de cálculo da profundidade destes 

sistemas considerando o raio como pode ser visto na Equação 6. 
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Equação 6 
  

 

 
       

Onde: E= energia dos ciclones (hPa. °latitude 
-2

) 

     P = pressão atmosférica ao nível do mar (hPa)  

     R = raio do ciclone (° latitude). 

Buscando gerar uma climatologia dos resultados gerados pelo Esquema de Ciclones da 

Universidade de Melbourne, Simmonds e Keay (2000, p. 877) dividiram os resultados 

atingidos para todo o hemisfério sul em bandas de 20° de latitude, obtendo assim quatro 

faixas latitudinais, 10°-30°S, 30°-50°S, 50°-70°S e 70°-90°S, das quais serão utilizadas as 

duas supracitadas na geração das curvas de variação. 

A fim de se obter dados estatisticamente comparáveis a curva de variação das 

diatomáceas, foram feitas médias com os dados médios anuais das estações de verão inverno a 

fim de se obter uma única curva de variação para a latitude de 50°-70°S. 

4.4.3 Variabilidade dos ventos de oestes 

Assim como para a temperatura do ar, o READER também possuía dados de ventos 

em superfície, entretanto como este banco de dados baseia-se em informações de estações 

meteorológicas, estas poderiam ser influenciadas por variações estritamente locais em 

decorrência da topografia e sistemas de brisa. Por este motivo optou-se pela análise dos 

ventos a 10 metros através de resultados de Reanálises Globais, neste caso, da reanálise 1 do 

National Centers for Environmental Prediction (NCEP) - National Center for Atmospheric 

Research (NCAR) (KALNAY et al., 1996). A escolha do ponto de grade de onde seriam 

extraídas as informações também baseou-se nos motivos explicitados anteriormente, por isso 

foi selecionado um ponto que estivesse sobre o oceano, não muito próximo a costa e sem 

nenhuma massa de terra a sua esquerda, pois como esta região é majoritariamente controlada 

por ventos de oeste, este não sofreria influências topográficas. Com isso, o ponto de onde 

foram obtidas as séries temporais anuais de velocidade do vento e de sua componente zonal 

(componente u), de 1948 a 2013, tinha como coordenadas 62° 30' 00''S e 62° 30' 00''O (Figura 

15) e pertencia a grade de 2,5° x 2,5 .  

4.4.4 Oscilação Antártica (AAO) 

Assim como apresentado e discutido por Ho, Kiem e Verdon-Kidd (2012), diversos 

índices já foram criados para a determinação das variações da AAO, entretanto, os conjuntos 
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Equação 7 

de dados passíveis de serem utilizados se reduzem a dois, resultados de modelos e dados 

observacionais. Optou-se pela segunda fonte, pois diversos estudos já demonstraram erros 

associados à utilização de reanálises neste tipo de avaliação (e.g. HO; KIEM; VERDON-

KIDD, 2012; MARSHALL, 2003). Neste sentido, o presente estudo utiliza as médias anuais 

do Observation-based Southern Hemisphere Annular Mode Index, de 1957 a 2013, 

disponíveis no endereço http://www.nerc-bas.ac.uk/icd/gjma/sam.html e que foram calculados 

seguindo a metodologia apresentada por Marshall (2003, p. 4137). Esta baseia-se na definição 

numérica da AAO apresentada por Gong & Wang (1999, p.460) (Equação 7), que utiliza a 

diferença entre as médias mensais normalizadas da pressão atmosférica ao nível do mar entre 

as latitudes de 40°S e 65°S.  

                  

Entretanto, Marshall (2003) alterou até certo ponto tal metodologia, pois Gong & 

Wang (1999) utilizaram dados de reanálises, possibilitando obter uma média espacialmente 

completa para as duas latitudes, e como Marshall baseou-se em dados medidos in situ, 

utilizou as médias mensais observadas em seis estações meteorológicas nas proximidades dos 

dois paralelos (Figura 15). 

 

4.4.5 Ozônio 

Para a confecção dessa curva de variação foram usados dados anuais mínimos de 

ozônio que foram medidos na estação Halley (75°35’0”S, 26°39’36”O)(Figura 15),localizada 

na costa do mar de Wedell, mantida pela British Antarctic Survey e participante da unidade de 

meteorologia e monitoramento de ozônio, no período de 1954 a 2013. 

 

4.5  ANÁLISES ESTATÍSITCAS 

Inicialmente a fim de buscar entender como as assembléias de diatomáceas eram 

compostas ao longo do testemunho, as diatomáceas raras, com freqüência de ocorrência de até 

20% (LOBO & LEIGHTON, 1986) e com abundância relativa abaixo de 2% nas amostragens, 

foram retiradas e apenas as diatomáceas abundantes (20-50% de ocorrência) e frequentes ( 

frequência de ocorrência superior a 50% das amostragens) foram usadas para a análise do 

Cluster ( método de agrupamento por pares- UPGMA e o índice de dissimilaridade e Bray-

curtis) e identificação das assembléias. Para verificar diferenças sifnificativas entre as 
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assembleias formadas na análise de cluster, foram realizadas análises de similaridade 

(ANOSIM e SIMPER) no progrma PAST. 

Posteriormente como o intuito de buscar possíveis correlações entre a variação das 

assembleias de diatomáceas com as variáveis ambientais, para estudarmos o seu potencial 

como indicadoras de variabilidade climática regional, foram usadas inicialmente apenas 15 

das 23 amostras de diatomáceas. Isso se deve ao fato de que após a datação com 
210

Pb, a 

camada 15 corresponderia ao ano de 1948, aonde já não teríamos mais disponibilidade de 

dados das variáveis ambientais para que fossem feitas comparações. 

Além disso, tratando-se de um estudo em testemunho sedimentar, tem-se que cada 

camada, neste caso com 1cm, levou, na maioria das vezes, mais de um ano para ser 

depositada. Dessa forma, para que as análises realizadas fossem coerentes, computaram-se as 

médias dos dados ambientais de acordo com os anos compreendidos em cada camada, a fim 

de serem obtidos 13 resultados, correspondendo ao mesmo número de camadas analisadas. 

Após a realização deste procedimento, foram feitos testes de normalidade (Shapiro-

Wilk e Monte-Carlo) com os dados ambientais e biológicos a fim de buscar a melhor forma 

de análise exploratória e de correlação. O conjunto de dados não apresenta uma distribuição 

normal e, portanto realizou-se o uso de análises não paramétricas como: a análise de 

aglomerados (clusters), a matriz de correlação baseada no coeficiente de Spearman e o 

escalonamento multidimensional não métrico (NMDS). Onde o cluster e o NMDS foram 

realizadas com intuito exploratório, a fim de entender como se dava a distribuição dos dados, 

e a matriz de correlação aplicada para avaliar correlações significativas (p<0,05) entre os 

dados. 

4.5.1 Análise de aglomerados (clusters) 

É uma ferramenta estatística multivariada que tem como objetivo agrupar dados e 

formar grupos com homogeneidade dentro do agrupamento e heterogeneidade entre eles, 

possibilitando com isso entender a estrutura dos dados em questão (EVERITT et al., 2011) 

Para a realização do agrupamento existem diferentes técnicas que medem a 

similaridade ou distância entre os objetos e do algoritmo de agrupamento empregado. Para o 

presente estudo que buscava aglomerar inicialmente as variáveis ambientais e posteriormente 

os táxons de diatomáceas encontrados, optou-se por uma medida de similaridade baseada no 

índice de Bray-curtis e um algoritmo do tipo hierárquico denominado pareamento por grupos 

(UPGMA) no programa PAST. Esse método, que geralmente é utilizado quando os dados são 

considerados contínuos, é a mais simples das técnicas de criação de árvores de similaridade. 
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4.5.2 Matriz de correlação 

Como o presente estudo busca entender como a variação na composição das 

assembleias de diatomáceas se correlaciona com as variáveis ambientais, e como as variáveis 

ambientais se corrlacionam entre si, optou-se pela realização de uma matriz de correlações. 

Contudo, como esses dados são provenientes de populações bivariadas não normais, o método 

utilizado no programa STATISTICA 13.2 foi o proposto por Spearman (1904, apud ZAR, 

2010, p.398), o qual gera os chamados ranques de correlação entre as variáveis (ZAR, 2010, 

p. 398).Esses ranques são dados através de uma matriz bidimensional onde os resultados 

estatisticamente significativos, ou seja, em um intervalo de confiança de 95% (p< 0,05) são 

destacados dos demais.  

Posteriormente, para se calcular o grau de associação entre os dados medidos e os 

dados reconstruidos, obtidos através da aplicação de regressões múltiplas, utilizou-se o 

coeficiente de correlação de Pearson. Este, diferentemente do de Spearman, supõe que a 

relação entre as variáveis avaliadas é linear, tal qual espera-se que seja a correspondência 

entre dados medidos e reconstruídos (ZAR, 2010), além destas apresentarem distribuições 

normais. 

4.5.3 Escalonamento Multidimensional Não Métrico (NMDS) 

É um método de ordenação que consiste em representar o conjunto de dados em um 

espaço métrico reduzido (baixa dimensionalidade), partindo do princípio de que as distâncias 

entre os dados nesse espaço reduzido representam de forma ótima as suas dissimilaridades no 

espaço variável (KENKELL; ORLÓCI, 1986). 

A fim de entender como os dados ambientais e das diatomáceas variavam ao longo do 

tempo, forneceu-se ao programa PAST, duas matrizes independentes, onde uma continha os 

dados ambientais e temporais e a outra os dados das diatomáceas e do tempo (observações-

tempo e variáveis- dados ambientais e abundancia relativa dos táxons de diatomáceas). A 

partir dessas matrizes o índice de dissimilaridade dos dados originais é calculado, e os pontos 

são distribuídos no espaço com duas dimensões, onde a dissimilaridade dos dados originais é 

comparada a dissimilaridade da solução atual. 

Como o NMDS é construído tentando manter as dissimilaridades na mesma escala dos 

dados originais, quanto mais próximos os pontos, mais similares eles são considerados. Dessa 

forma ao final das análises matriciais no programa, buscou-se observar quais eram as 

variáveis ambientais e as diatomáceas (composição e abundância relativa) que mais se 
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aproximavam ao longo do tempo (observações) para posteriormente entender o porque se 

agruparam.   

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 GEOCRONOLOGIA 

Após a realização da espectometria gama e análise dos fotopicos, obteve-se que em 

algumas camadas os valores de atividade de 
210

Pb em excesso estiveram abaixo do limite de 

detecção assim como observado por Doran e colaboradores (1999) ao usarem  a mesma 

metodologia para datar 3 lagos permanentemente congelados na região Antártica (Lago 

Fryxell, Lago Joyce e Lago Hoare. Postula-se que tal fato está associado as baixas emissões 

de 
222

Rn na região Antártica, uma vez que esse gás escapa dos sedimentos para a atmosfera 

em áreas áreas terrestres livres de gelo, e retorna para os solos, sedimentos e água ao decair 

para 210Pb e sofrer precipitação (FERREIRA et al, 2015) como pode ser visto na  

Figura 16. 

 

Figura 16: Ciclo hidrogeoquímico do 
210

Pb. Pb-210xs é o 
210

Pb em 

excesso, enquanto que Pb-210s é o 
210

Pb suportado.  

 

Fonte: FERREIRA et al., 2015 

Com os dados da atividade de 
210

Pb em excesso (Bq.Kg
-1

) gerou-se a curva de 

variação destas ao longo de testemunho, como pode ser visto na Figura 17, para que 

posteriormente fossem aplicadas no modelo CRS, obteve-se as idades para as camadas 

sedimentares (Tabela 1). 
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Figura 17: Representação gráfica da atividade de 
210

Pb em 

excesso nos 25 cm iniciais do testemunho sedimentar do lago 

Glubokoe Deepe. 

 

Fonte: Oaquim, 2017 

Tabela 1: Datação (valores em ano) do testemunho do lago Glubokoe Deepe 

         (continua) 

Profundidade (cm) Ano de Deposição 

0-1 2013 

1-2 2011 

2-3 2007 

3-4 2002 

4-5 2001 

5-6 1996 

6-7 1992 

7-8 1990 

8-9 1988 

9-10 1987 

10-11 1985 

11-12 1978 
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Tabela 1: Datação (valores em ano) do testemunho do lago Glubokoe Deepe 

         (continuação) 

Profundidade (cm) Ano de Deposição 

12-13 1972 

13-14 1965 

14-15 1957 

15-16 1948 

16-17 1936 

17-18 1919 

18-19 1898 

19-20 1875 

20-21 1848 

21-22 1811 

22-23 1790 

23-24 1764 

24-25 1737 

 

Outro fato observado por Doran e colaboradores (1999) e ocorrido também no 

presente estudo foi uma baixa ou nula frequência da ocorrência de valores de 
137

CS  acima do 

limite de detecção, nos lagos Joyce e Hoare e no lago Fryxell, respectivamente. No presente 

estudo, a única camada em que houve a detecção de fotopico desse radioisótopo foi a 4-5cm, 

que compreende os anos de 2001 a 1997. 

Nessa mesma camada, ocorre um aumento da velocidade da sedimentação, atingindo 

valores de 0,85 (cm.ano
-1

), Figura 18, marcando um pulso momentâneo no registro que 

aparece novamente na camada 9-10cm, contudo, apresentando valores ainda maiores (1,06 

cm.ano
-1

). Tais pulsos podem estar associados a um aumento no escoamento superficial 

decorrente da água de degelo proveniente da geleira Bellingshausen/Colins. 
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Figura 18: Gráfico da velocidade de sedimentação (cm.ano
-1

) (A) do lago Glubokoe Deepe  e (B) do lago 

situado na base da geleira Belligshausen/Collins, distantes 200m do lago Glubokoe Deepe. 

 

Fontes: (A) Oaquim, 2017 (B) Comunicação pessoal 

  Observa-se também que de 2013 até 1980, os valores de velocidade de 

sedimentação variam entre 0,4 e 1,0 cm.ano
-1

 que coincidem com valores das taxas de 

sedimentação moderna dos lagos proglaciais na Ilha Rei George (CARROL et al., 1999), e 

com os lagos da Patagônia onde a taxa de ( aproximadamente 0.7 cm.ano
-1

) (MAYR et al., 

2005). Já a partir de 1980 essa velocidade de sedimentação se torna menor (0,2) e 

praticamente constante até o 25cm, como também ocorre no lago situado na base da geleira 

(Figura 18b) e podem ser comparados aos valores enocntrados a no Long Lake ( 

aproximadamente 0,089 cm .ano
-1

) ( LEE, YOON, YOON, 2009) e em lagos 

permanentemente congelados na Antártica ( < 0,02 cm.ano
-1

) nos quais a sedimentação tende 

a ser mais lenta (DORAN et al, 1999). 
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5.2 VARIÁVEIS BIOLÓGICAS 

5.2.1 Composição Taxonômica 

 No presente estudo foram identificados um total de 34 táxons ao longo dos 23cm 

analisados, dos quais 30 foram descritos até o epíteto específico (descrição taxonômica 

disponível no Anexo I), e 4 até gênero, como pode ser observado nas Tabela 2 e Tabela 3  

Dentre estes táxons destaca-se a maior frequência de ocorrência de diatomáceas penadas, 

como Achnanthidium marítimo-antarcticum, Brachysira minor, Diatomella balfouriana, 

Eunotia ralitsae, Humidophila tabellariaeformis, Fragilaria cf. capuccina e Psammothidium 

abundans e a ocorrência de duas espécies cêntricas, Melosira cf. varians e Aulacoseira 

glubokoyensis (sp. nova). Esta última, entretanto, apresentou a maior abundância relativa, 

superior à 40%, desde 2013 até 1987. 
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Tabela 2: Táxons encontrados nas camadas do testemunho sedimentar do lago Glubokoe Deepe depositadas entre o ano 2013 e 1972, onde X representa a ocorrência do 

táxon. 

                (continua) 

 Anos de deposição 

Táxons 2011 2007 2002 2001 1996 1992 1990 1988 1987 1985 1978 1972 

Achnanthidium maritimo-antarcticum  X    X X  X X X  

Aulacoseira glubokoyensis sp. nov. X X X X X X X X X X X X 

Brachysira minor X X X X X X X X X X X X 

Cavinula pseudoscutiformis      X       

Diatomella balfouriana X X X X X X X X X X X X 

Eunotia ralitsae X X X X X X X X X X X X 

Fragilaria cf. parva      X       

Fragilaria cf.capucina X X X X X X X X X X X X 

Gomphonema maritimo-antarcticum X X X X X X  X X X X X 

Gomphonema sp.           X X 

Humidophila tabellariaeformis X X X X X X X X X X X X 

Humidophila sp. X X X X X X X X  X X X 

Luticola gigamuticopsis    X X X   X  X X 

Melosira cf. varians X X   X X X X X  X X 

Nitzschia cf. kleinteichiana X X  X X X X X X X X X 

Cf. Nitzschia             X 
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Tabela 2: Táxons encontrados nas camadas do testemunho sedimentar do lago Glubokoe Deepe depositadas entre o ano 2013 e 1972, onde X representa a ocorrência do 

táxon. 

                (continuação) 

 Anos de deposição 

Táxons 2011 2007 2002 2001 1996 1992 1990 1988 1987 1985 1978 1972 

Orthoseira limnopolarensis      X     X  

Pinnularia borealis        X X X X X X 

Pinnularia cf. australomicrostauron X X X X X X X X X X X X 

Pinnularia sp. X X X X X X X X X X X X 

Planothidium australe X X   X   X X X X X X 

Planothidium renei      X       

Planothidium rostrolanceolatum X X X X X X X X  X X X 

Psammothidium abundans X X X X X X X X X X X X 

Psammothidium confusoneglectum      X       

Psammothidium germainii          X X  

Psammothidium germainioides          X X  

Psammothidium incognitum      X       

Psammothidium subatomoides      X       

Stauroforma inermis      X       

Stauroneis cf. latistauros        X X X   

Stauroneis cf. delicata X X  X X X X X X   X 



53 

Tabela 2: Táxons encontrados nas camadas do testemunho sedimentar do lago Glubokoe Deepe depositadas entre o ano 2013 e 1972, onde X representa a ocorrência do 

táxon. 

                (Fim) 

 Anos de deposição 

Táxons 2011 2007 2002 2001 1996 1992 1990 1988 1987 1985 1978 1972 

Staurosirella cf.frigida      X       

Tryblionella debilis             

             

Tabela 3: Táxons encontrados nas camadas do testemunho sedimentar do lago Glubokoe Deepe depositadas entre o ano  1965 e 1737, onde X representa a ocorrência do 

táxon. 

                (continua) 

 Anos de deposição 

Táxons 1965 1957 1948 1936 1919 1898 1875 1848 1811 1790 1737 

Achnanthidium maritimo-antarcticum X X X X X X X X X X X 

Aulacoseira glubokoyensis sp. nov. X X X X X X X X X X X 

Brachysira minor X X X X X X X X X X X 

Cavinula pseudoscutiformis            

Diatomella balfouriana X X X X X X X X X X X 

Eunotia ralitsae X X X X X X X X X X X 

Fragilaria cf. parva            
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Tabela 4: Táxons encontrados nas camadas do testemunho sedimentar do lago Glubokoe Deepe depositadas entre o ano  1965 e 1737, onde X representa a ocorrência do 

táxon. 

                (continua) 

 Anos de deposição 

Táxons 1965 1957 1948 1936 1919 1898 1875 1848 1811 1790 1737 

Fragilaria cf.capucina X X X X X X X X X X X 

Gomphonema maritimo-antarcticum X X X X X X X X X X X 

Gomphonema sp. X X X X X X X X X X X 

Humidophila tabellariaeformis X X X X X X X X X X X 

Humidophila sp. X X X X X X  X    

Luticola gigamuticopsis   X         

Melosira cf. varians X X X X X X X X  X X 

Nitzschia cf. kleinteichiana X X X X X X X X X X X 

Cf. Nitzschia X           

Orthoseira limnopolarensis            

Pinnularia borealis  X  X X X X X X X X X 

Pinnularia cf. australomicrostauron X X X X X X X  X X X 

Planothidium australe X X X X X X X X   X 

Planothidium renei            

Planothidium rostrolanceolatum X X  X X X X X X X X 

Psammothidium abundans X X X X X X X X X X X 
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Tabela 3: Táxons encontrados nas camadas do testemunho sedimentar do lago Glubokoe Deepe depositadas entre o ano  1965 e 1737, onde X representa a ocorrência do 

táxon.. 

                (Fim) 

 Anos de deposição 

Táxons 1965 1957 1948 1936 1919 1898 1875 1848 1811 1790 1737 

Psammothidium confusoneglectum            

Psammothidium germainii            

Psammothidium germainioides            

Psammothidium incognitum            

Psammothidium subatomoides            

Stauroforma inermis           X 

Stauroneis cf. latistauros   X  X X X X X X X 

Stauroneis cf. delicata X X  X X X X X   X 

Staurosirella cf.frigida            

Tryblionella debilis   X         
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 Outros estudos na região antártica, como por exemplo o de Lee, Yoon & Yoon (2009) 

em um estudo realizado no Lake Long, também situado na Península Fildes, identificaram 78 

espécies, contudo, as 15 espécies mais abundantes observadas por estes autores que eles 

apresentam nomeadas não foram observadas no presente estudo. Já no trabalho de Schmidt, 

Mäusbacher & Müller (1990) que foi realizado nos lagos Tifersee/ Glubokoe Deepe e 

Mondsee, a diversidade de espécies encontradas apresentou um número similar ao observado 

no presente estudo, um total de 30 e 32 espécies, respectivamente, dentre as quais 5 também 

foram observadas nesse trabalho – Diatomella balfouriana, Brachysira minor, 

Psammothidium incognitum, Planothidium renei, Humidophila tabellariaeformis  e  

Planothidium australe. Inicialmente, esperava-se encontrar as mesmas espécies que Schmidt, 

Mäusbacher & Müller (1990) a partir da camada datada de 1990, entretanto, algumas espécies 

são de difícil identificação, como o caso da diatomácea Aulacoseira lirata que pode ser 

confundida com a espécie nova proposta (Aulacoseira glubokoyensis- Oaquim et al., no prelo- 

Anexo II).  

 Com relação à riqueza de espécies encontradas ao longo do testemunho sedimentar, 

nota-se, que as maiores riquezas encontradas ocorreram em 1992 e em 1978, 26 e 22 táxons 

encontrados respectivamente, e a menor, 12 táxons, em 2002 ( Figura 19). 

Figura 19: Número de táxon encontrados em cada uma das camadas 

sedimentares do Lago Glubokoe Deepe que foram analisadas. 

 

Fonte: Oaquim, 2017 
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5.2.2 Abundância Relativa 

Ao realizar-se a análise qualitativa em campos aleatórios foram encontrados apenas 24 

dos 34 táxons mencionados anteriormente, dentre os quais, 6 foram considerados raros, ou 

seja, com frequência de ocorrência inferior a 20% e com abundância relativa inferior a 2% 

(Psammothidium germainii, Psammothidium germainioides, Tryblionella debilis, 

Stauroforma inermis, Luticola gigamuticopsis e Planothidium renei). Dentre essas espécies 

raras, destaca-se a ocorrência de duas: a Tryblionella debilis e a Luticola gigamuticopsis. A 

primeira por ter sido o único exemplar marinho encontrado neste estudo na camada que 

corresponde a 1948 e a segunda pois de acordo com a literatura, só foi encontrada em solo 

próximo a lagos na Ilha Deception (VAN DE VIJER & MATALONI, 2008). Apesar da baixa 

abundância realtiva na análise de campos aleatórios, essa espécie foi encontrada nas camadas 

depositadas em 1972 e 1957. Como em 1970 ocorreu a última grande eupção vulcânica na 

Ilha Deception, postula-se que o encontro da mesma na camada sedimentar de 1972 pode 

estar associado a sobrevivência dessas diatomáceas e esse evento e possível transporte das 

mesmas por milhares de quilômetros (DeLEON-RODRIGUEZ et al., 2013). Contudo, a 

ocorrência na camada de 1957, possibilita associar a ocorrência da mesma com outras 2 

possíveis causas:i. Transporte eólico eventos de ventos mais intensos ou iii. ocorrência local- 

elas podem ocorrer também na região da Península Fields mas nunca terem sido encontradas.  

Com relação aos táxons mais abundantes, a Aulacoseira glubokoyensis (sp. nova) foi a 

que apresentou a maior abundância relativa em todas as camadas, tendo uma diminuição desta 

nas camadas datadas de 1985 (10cm) 1978 (11cm). Nesta última camada se observa um 

aumento da riqueza de espécie (Figura 19), aumento da contribuição da Nitzschia cf 

kleinteichiana, do Psammothidium abundans e da Pinnularia borealis e diminuição da 

contribuição da Diatomella balfouriana e da Humidophila tabellariaformis. No estudo de 

Schmidt, Mäusbacher & Müller (1990), os autores associam o aumento da abundância de 

Diatomella balfouriana e de Humidophila tabellariaformis com a ocorrência de sedimentos 

do tipo Silte e com uma lama de coloração escura com elevada densidade de musgos 

submersos e de teor de carbono orgânico, respectivamente. Dessa forma, é provável que 

nessas 2 camadas, apesar da presença de musgos submersos, uma vez que Nitzschia cf 

kleinteichiana, Psammothidium abundans e a Pinnularia borealis coocorrem com os mesmos, 

como descrito na literatura,  pode ter ocorrido uma mudança no tipo de sedimento ou nos 

parâmetros físico-químicos do lago. Outras duas espécies que apresentam uma contribuição 

importante na camada datada de 2007 são Brachysira minor e a Pinnularia sp. (Figura 20), 
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onde é observada uma abundância relativa de 14,7% e 17%, respectivamente. A primeira é 

descrita como uma espécie que ocorre em lagos onde o pH varia entre 7,5 e 9,0 e onde há 

tapetes de cianobactérias. Postula-se aqui que esses ‘tapetes’ de cianobactérias acarretam no 

aumento do teor de oxigênio do Lago que pode selecionar as espécies ocorrentes. 

Figura 20: Gráficos representando a abundância relativa 19 táxons abudantes com seus respectivos nomes 

acima. Em cinza estão destacadas as camadas referentes aos centímetros 10 e 11.(continua) 

 

 

 

Fonte: Oaquim, 2017 
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Figura 20: Gráficos representando a abundância relativa dos 19 táxons abundantes com seus respectivos nomes 

acima. Em cinza estão destacadas as camadas referentes aos centímetros 10 e 11. (continuação) 

 

 

Fonte: Oaquim, 2017 
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 Através da Figura 21 são observadas 5 fases, na primeira, que ocorre entre 1737-1936 

a espécie mais abundante é a Aulacoseira glubokoyensis (69%), seguida pelos demais táxons 

que conjuntamente apresentam uma abundância relativa de 27% e posteriormente pelo 

Psammothidium abundans (8%).  Na segunda fase, que ocorre nos centímetros 1937-1957, a 

Aulacoseira glubokoyensis continua sendo dominante (59%), sendo a porcentagem dos 

demais táxons, estacados na figura (19%) menor do que na primeira fase, e a do 

Psammothidium abundans maior (13%). Nessa fase também se observa a presença da 

Diatomella balfouriana em destaque por possuir abundância relativa de 9%. Na terceira fase 

(1958-1985), a abundância relativa da Aulacoseira glubokoyensis diminui 25% em relação a 

fase anterior, a do Psammothidium abundans  se mantém constante e a da Diatomella 

balfouriana  aumenta em 4%. Nessa fase, os demais tácons correspondem a uma abundância 

relativa de 32%, e a Nitzschia cf. kleinteichiana passa a ser uma espécia com uma abundância 

relativa acima do nível de corte destacado na Figura 21(8%). Na quarta fase, a Aulacoseira 

glubokoyensis volta a ter uma abundância relativa muito superior aos demais táxons (75%) e 

superior as demais fases já relatadas. Os demais táxons juntos correspodenm a uma bundância 

relativa de 19% e são seguidos pela Humidophila tabellarieformis (6%) que não aparecia 

anteriormente devido ao corte em 6%. Na última fase (2003 – 2011), a aubdância relativa da 

Nitzschia cf. kleinteichiana diminui para 37%, o grupo Outros, a Pinnularia sp. e a 

Humidophila tabellarieformis passam a  ter 13%, seguidos pela Humidophila sp. (9%), 

Brachysira minor (8%) e pela Humidophila tabellarieformis (7%). 

A diminuição da abundância relativa da Aulacoseira glubokoyensis  na fase 3 e 5 pode 

estar associado a alterações físico-químicas no ambiente, como por exemplo, a variação da 

radiação UV-B, decorrente da alteração do teor de ozônio na atmosfera durante estas fases 

(como será apresentado e discutido no item 5.4 do presente estudo). 
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Figura 21: Espécies com abundância maior ou igual a 6% que ocorrem ao longo do testemunho sedimentar do lago Glubokoe Deepe. Em vermelho, estão destacados os 

valores de maior abundância relativa 

 

.Fonte: Oaquim, 2017 
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5.2.3 Agrupamento em assembleias  

Através da análise de agrupamento (cluster) foram formados 4 grupos de espécies 

(Figura 22). 

 

Figura 22: Cluster mostrando as diferentes assembleias de diatomáceas formadas no testemunho 

sedimentar do lago Glubokoe Deepe, usando o método de dissimilaridade de Bray-curtis e obtendo um 

coeficiente de correlação de 0,7859. As diferentes cores demonstram diferentes assembleias. 

O primeiro grupo (G1) foi formada pela Humidophila tabellariaeformis, Pinnularia 

sp. e Diatomella balfouriana (prancha 1, ANEXO III), no segundo (G2), as espécies Eunotia 

ralitsae, Pinnularia cf. australomicrostauron, Achnanthidium marítimo-antarcticum e 

Planothidium australe foram reunidas (prancha 2, ANEXO III),, no terceiro (G3), a 

Gomphonema marítimo antarcticum, Pinnularia borealis, Nitzschia cf. kleinteichiana, 

Brachysira minor, Fragilaria cf. capuccina e Planothidium rostrolanceolatum foram 

agrupadas (prancha 3, ANEXO III),  e no último grupo (G4) a Stauroneis cf. delicata,a 

Gomphonema sp. e a Melosira varians foram associadas (prancha 4, ANEXO III),. De acordo 

com o critério de Bray-curtis, a Aulacoseira glubokoyensis, a Humidophila sp. e o 

Psammothidium abundans  não foram agrupadas em nenhuma assembleia (prancha 5, 

ANEXO III),. 
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Após a criação dos quatro grupos foi realizada uma análise de similaridade (ANOSIM) 

para se ter certeza que as assembléias eram realmente distintas, e através desse teste, obteve-

se um p < 0,0001 que caracteriza a dissimilaridade entre os grupos formados. 
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5.3 VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

A AAO apresenta um padrão síncrono, onde sua fase positiva (negativa) é definida 

quando a pressão atmosférica está abaixo (acima) da média na Antártica e acima (abaixo) em 

médias latitudes e isto, dinamicamente, gera um fortalecimento (enfraquecimento) dos ventos 

zonais (MARSHALL, 2003) e uma movimentação para sul (norte) da rota de tempestades 

(KIDSON; SINCLAIR, 1995).  

De acordo com Abran e colaboradores (2014), a AAO vem sofrendo uma mudança 

progressiva em direção a sua fase positiva desde o século XV, a qual é reproduzida por 

simulações climáticas multimodais forçadas pelo aumento dos níveis de gases de efeito estufa 

e posterior depleção de ozônio. Nessa fase positiva, que de acordo com a Figura 23 tem seu 

maior valor médio em 1998 (1,5983), há o favorecimento de ventos anomalamente fortes 

sobre o Oceano Austral que atuam diminuindo a incidência de frentes frias vinda do sul e 

aumentam a advecção de ar quente sobre a Península Antártica (THOMPSON, SOLOMON, 

2002). 
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Figura 23: Gráficos das séries temporais da Oscilação Antártica (AAO), da média das velocidades total e apenas 

da componente u dos ventos, da média da temperatura do ar (°C) e da média da energia dos ciclones que chegam 

na região entre 50° - 70°S e  o teor de ozônio mínimo. A linha em vermelho descreve como cada uma das 

variáveis ambientais ocorre em média e a faixa cinza destaca o período compreendido entre 1985-1973, onde 

ocorre a mudança das espécies mais abundantes de diatomáceas (continua). 

 

Fonte: Oaquim, 2017 
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Figura 23: Gráficos das séries temporais da Oscilação Antártica (AAO), da média das velocidades total e apenas 

da componente u dos ventos, da média da temperatura do ar (°C) e da média da energia dos ciclones que chegam 

na região entre 50° - 70°S e  o teor de ozônio mínimo. A linha em vermelho descreve como cada uma das 

variáveis ambientais ocorre em média e a faixa cinza destaca o período compreendido entre 1985-1973, onde 

ocorre a mudança das espécies mais abundantes de diatomáceas(continuação) 

 

Fonte: Oaquim, 2017 

 

Além disso, como a AAO é acompanhada por movimentos verticais termicamente 

indiretos em latitudes polares, seus altos índices positivos também favorecem o resfriamento 

de praticamente todo o continente Antártico, e aquecimento da Península Antártica 

(THOMPSON, SOLOMON, 2002, p. 897; ABRAN et al., 2014, p. 564. Essa temperatura 

adversa entre a Península Antártica e o continente antártico é consistente com a resposta 

espacial da temperatura do ar à variabilidade da AAO (Figura 24b) e é estatisticamente 

significante nas escalas de tempo anual a multidecadal (ABRAN et al., 2014, p.564). 
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Figura 24: Dados históricos de temperatura regional. (a) reconstrução de temperatura da Ilha James Ross (IJR) 

(verde) ao lado de reconstruções de temperatura para a América do Sul (vermelho) e Antártica (azul, excluindo a 

IJR). Anomalias de temperatura representadas por médias móveis de 7 anos (linhas cinzas finas) e 70 anos 

(linhas grossas coloridas), em relação as médias de AD 1961-1990 (linhas tracejadas). (b) Localização da IJR 

(cruz verde) e proxies utilizados na América do Sul (cruzes vermelhas) e reconstruções de temperatura na 

Antártida (cruzes azuis). O sombreamento mostra o coeficiente de correlação espacial (r; p <0,1) do índice AAO 

anual1 com temperatura do ar a 2 m da reanálise ERA-Interim (médias realizadas de janeiro a dezembro, AD 

1979- 2012). A barra de cores significa está associada aos valores r de correlação. 

 

Fonte: ABRAN et al., 2014, p.564. 

Além do aquecimento da península antártica, altos índices positivos de AAO 

acarretam no fortalecimento do vórtice circumpolar e na intensificação dos ventos de oeste 

que circundam a Antártida (MARSHALL, 2003). Na Figura 23 pode-se observar que o padrão 

de variação das médias de velocidades da componente U do vento, que representa os ventos 

de Oeste, se mostra bem similar ao padrão que a AAO apresenta. Em 1999, um ano após o 

maior índice positivo da AAO marcado, a média dos ventos de Oeste apresentou valores de 

5,45 m/s assim como em 2008 quando a AAO apresentou valores positivos de 0,94 e os 

ventos de Oeste apresentaram aumento na média de velocidade atingindo valores de 4,54 m/s.  

Simonds e colaboradores (2003) observam em seu estudo que na parte norte da 

Península Antártica e ao norte da Passagem de Drake há uma atividade ciclogênica intensa 

durante todo o ano. Contudo, eles constatam também que essa atividade apresenta altos níveis 

de variabilidade interanual principalmente no mar de Bellingshausen, ao longo da costa 

ocidental da Península Antárctica e na parte ocidental da passagem de Drake. Outro resultado 

obtido pela autores é que mesmo havendo uma tendência de diminuição do número de 

ciclones, a intensidade, o raio e profundidade destes está aumentando, demonstrando que pode 

estar havendo uma intensificação da energia destes sistemas nas médias e altas latitudes do 



68 

hemisfério sul como pode ser visto na Figura 23. Nela observa-se que a partir de 1984 houve 

uma intensificação das médias de energia dos ciclones encontrados entre 30° -50°S, 50°-70° S 

e no Hemisfério Sul, nos quais os valores variavam de 4,2 a 4,7 hPa .°latitude
-2

, 7,38 a 8,90 

hPa .°latitude
-2 

e de 5,54 a 6,40 hPa .°latitude
-2

, respectivamente.  

Através da Figura 23 também é possível observar que no período de 1996 a 2002 

quando há um pico da AAO, um incremento na média das velocidades dos ventos, inclusive 

nos de Oeste, e um pequeno incremento na média da temperatura, +1°C, as médias 

energéticas dos ciclones apresentam uma discreta diminuição em seus valores. Tem-se 

também que após 2002, apesar da AAO continuar positiva, as médias dos ventos apresentam 

uma tendência de diminuição, enquanto que a média energética dos ciclones tende a 

aumentar.  

Além disso, com relação às médias de temperaturas constata-se uma variação de 

aproximadamente 5°C ao longo da série histórica de dados, onde o menor valor obtido (-

4,00°C) foi marcado em 1980  e o maior (-0,73°C) em 1989. (Figura 23a) 

 Em relação ao teor de ozônio mínimo observado ao longo da série temporal, observa-

se que desde a década de 70 a depleção no teor de ozônio da atmosfera e consequente 

aumento da radiação UV-B como pode ser observado na Figura 25. 

Figura 25: Teor de ozônio e radiação UV-B medidos em Punta Arenas e na 

Estação comandante Ferraz ao longo do Mês de Outubro de 1999. 

 

Fonte:E. Echer e V.W.J.H.Kirchhoff – INPE 

 

(http://www.atmosp.physics.utoronto.ca/SPARC/SPARC2000_new/PosterSess

4/Echer/4_26/sparc4_26.htm 
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 Essa depleção de ozônio excepcionalmente grande nas regiões polares em comparação 

com latitudes mais baixas está relacionada a partículas de nuvens estratosféricas polares 

(PSC) que se formam sob condições de frio. Essas nuvens geram uma química heterogênea de 

cloro e bromo que é sensível a pequenas mudanças de temperatura (e, portanto, a 

variabilidade meteorológica). Além das PSC, algumas partículas de aerrosóis capazes de gerar  

alterações químicas parecidas, são aumentadas devido ao aumento do enxofre estratosférico 

gerado por erupções vulcânicas (SOLOMON et al, 2016). Contudo, no estudo de Solomon e 

colaboradores (2016, p. 270-272) destacam o fato de que após o Protocolo de Montreal 

ocorreu a diminuição da emissão de clorofluorocarbonetos industriais o que teria levado ao 

aumento químico do ozônio antártico observado nos modelos utilizados pelos autores a partir 

de 2000, como também é observado na Figura 23. 

 Para buscar entender estatisticamente como essas variáveis se relacionam, foi 

realizada a correlação de spearman, da qual os resultados são apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5: Correlação de Spearman entre as variáveis ambientais alvo do presente estudo. Os valores destacados 

em negrito apresentam relevância estatística no intervalo de confiança de 95% 

 

Temperatura 

média da 

Atmosfera 

(ºC) 

Componente 

u do vetor 

vento 

(m.s
-1

) 

Vetor 

velocidade 

do vento 

(m.s
-1

) 

AAO 

Teor de 

Ozônio 

(DU) 

Média da energia dos ciclones 

que ocorrem entre 50° e 70°S 

(hPa.°lat
-2

) 

0,65 0,37 0,45 0,47 -0,59 

Temperatura média da Atmosfera 

(ºC)  
0,31 0,39 0,70 -0,41 

Componente u do vetor vento 

(m.s
-1

)   
0,96 0,49 -0,50 

Vetor velocidade do vento (m.s
-1

) 
   

0,42 -0,59 

AAO 
    

-0,39 

 

Observa-se através da tabela supracitada que todas as variáveis apresentam correlações 

estatisticamente relevantes (no intervalo de 95% de confiança) com pelo menos uma outra. 

Tal fato pode ser observado no caso das médias de energia dos ciclones em 50° e 70°S onde 

os mesmo apresentam uma relação direta com a média da temperatura do ar e uma relação 

inversa com o teor de ozônio na atmosfera. De acordo com Thompson & Solomon (2002), o 

aumento de temperatura no ambiente é capaz de disponibilizar mais energia para os ciclones 
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tornando-os mais energéticos, e por isso se observa uma correlação positva na tabela e um 

relação negativa com o teor de ozônio na atmosfera. De acordo com Hartmann e 

colaboradores (2000) a associação entre a depleção de ozônio estratosférico e o aquecimento 

gerado pelos gases do efeito estufa podem estar produzindo gradientes de temperatura 

meridional aumentados na estratosfera e na troposfera superior o que acarreta no mecanismo 

de retroalimentação dos ciclones supracitados. 

Outra relação que pode ser observada é entre o aumento da média da temperatura do ar 

(°C) e a Oscilação Antártica (AAO), onde de acordo com a correlação de Spearman, essas 

duas variáveis se correlacionam positivamente, ou seja, quando há o aumento (diminuição) da 

média da temperatura do ar (°C) também haverá o aumento (diminuição) dos valores da 

oscilação Antártica (AAO).  

Por fim, destaca-se a última correlação estatisticamente relevante que ocorre entre a 

velocidade do vento (m.s
-1

) e o teor de ozônio na atmosfera. De acordo com os valores 

obtidos, quando há a diminuição do teor de ozônio na atmosfera, há a intensificação dos 

ventos como foi observado por Yang, Huang & Wang (2007) ao analisar o potencial de 

vorticidade associado a depleção de ozônio na Antártica. Durante dois mesesde análise 

(novembro e dezembro) eles destacam a formação de estruturas tripolares da estratosfera e da 

tropopausa que acarretam na  maior positividade do vórtice polar e na aceleração dos ventos 

circumpolares do oeste.  

5.4 AS DIATOMÁCEAS E AS VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

As relações das espécies que compõem as assembléias de diatomáceas entre si e com as 

variáveis ambientais são complexas, e para buscar melhor entendê-las foi realizada uma 

estatística exploratória do tipo NMDS que é mostrada na  Figura 26. 

Ao observar a análise nota-se que pelo índice de dissimilaridade de Bray-curtis as 

assembléias 1 e 3 (grupos 1 e 3 na análise de cluster) representadas em amarelo e roxo na 

Figura 22 parecem estar correlacionadas com as variações da velocidade do vento e de 

energia dos ciclones, e que a assembleia 4, mostrada em azul, apresentaria uma relação 

importante com a temperatura.  
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 Figura 26: NMDS gerado a partir do programa PAST contendo as variáveis ambientais e as diferentes assembléias de diatomáceas, mostradas por 

diferentes cores, realizado usando a dissimilaridade de Bray-curtis e com um stress de 0,1857 

 

Fonte: Oaquim, 2017.

G1 

G3 

G2 

G4 
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Já a Aulacoseira glubokoyensis, que não foi agrupada em nenhuma assembleia, 

apresenta-se destacada na porção negativa do eixo 1 junto com o teor de ozônio. Para buscar 

entender melhor essa relação, a Figura 27 compila os dados de variação da abundância 

relativa das espécies ao longo das fases mostradas na Figura 21, dando destaque a da 

Aulacoseira glubokoyensis, com a variação do ozônio mostrada na Figura 23. 
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Figura 27: Variação da abundância relativa da Aulacoseira Glubokoyensis entre 1945-2011, destacada em grafite escuro e com suas respectivas porcentagens destacadas em 

branco nos gráficos pizza (superiores) e série temporal do ozônio (DU) obtido na estação meteorológica Halley, stuada na Antártica.(gráfico inferior). No gráfico da série 

tmeporal do ozônio são destacadas 4 fases que correspondem a variação da composição da comunidade diatomológica do Lago Glubokoe Deep.  

 

Fonte: Oaquim, 2017 
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Vendo este gráfico (Figura 27), vemos que quando começa a ocorrer a depleção do 

ozônio na atmosfera, início da década de 60 (3ª fase), é quando observamos uma diminuição 

na abundância relativa da espécie. 

A radiação UV-B pode acarretar em efeitos prejudiciais em todos os organismos 

viventes em ambientes aquáticos (VICENT & SOY, 1993), como por exemplo, alterações nas 

taxas fotosintéticas, nos pigmentos acessórios, no fotosistema I1 (PSII), no transporte de 

elétrons, na síntese de adenosina-5'-trifosfato, no metabolismo do nitrogênio, na estrutura e 

funcionamento das proteínas, no crescimento e divisão celular (HOLM-HANSEN, LUBIN & 

HELBLING, 1993) Contudo,os organismos fitoplanctônicos apresentam alguns mecanismos 

capazes de minimizar ou anular os efeitos da radiação UV-B em suas células, como a 

distribuição e movimentos de organelas para minimizar a área de seção transversal de 

absorção da radiação (LAURION, BLOUIN & ROY 2004), movimento do organismo para 

longe da fonte de radiação (VINCENT & QUESADA, 1994), bem como a produção de 

pigmentos de fotoproteção do ciclo da xantofila (pigmento amarelo), como por exemplo, 

diatoxantina e diadinoxantinas e a produção de betacaroteno que apresenta um efeito 

antioxidante (MOHOVIC et al, 2006). Contudo, muitas vezes essas adpatações fisiológicas ao 

aumento da radiação UV-BR podem demorar gerações para ocorrer, o que explicaria o 

declínio na abundância relativa da Aulacoseira glubokoyensis durante essa fase e posterior 

aumento (4ªfase), mostrando uma possível adaptação.  

 Outro fato observado durante essa terceira fase, foi a diminuição no tamanho das 

células da Aulacoseira glubokoyensis que pode estar associado a alterações morfológicas da 

célula (LITCHMAN, KLAUSMEIER & YOSHIYAMA, 2009) ou a uma população mais 

antiga que ainda não realizou a reprodução sexuada- que estabelece o aumento de tamanho  

das células. 

 Destaca-se também que na quinta fase (2003-2011), a abundância relativa da espécie 

volta a daminuri como se a mesma estivesse passando novamente por um processo de 

adaptação que podia estar associado a elevação dos valore se ozônio atmosférico. 

Contudo, para observar se os dados expostos através do NMDS apresentavam 

resultados estatísticos relevantes em um intervalo de confiança de 95%, foi realizada a 

correlação de Spearman (Tabela 6), uma vez que os dados não apresentavam distribuição 

normal. 
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Tabela 6: Correlação de Spearman entre as variáveis ambientais e as espécies de diatomáceas mais abundantes 

ao longo do testemunho sedimentar do lago Glubokoe Deepe. Os valores em negrito destacam valores de 

correlação estatística significativa em um ibtervalo de confiança de 95%. 

 

Média da 

energia dos 

ciclones que 

ocorrem entre 

50° e 70°S 

(hPa.°lat-2) 

Temperatura 

média da 

Atmosfera 

(ºC) 

Componente 

U do vetor 

vento (m/s) 

Vetor 

velocidade 

do vento 

(m/s) 

AAO 

Teor de 

Ozônio 

(DU) 

Aulacoseira 

glubokoyensis 
0,18 -0,22 0,16 0,26 -0,40 -0,24 

Humidophila sp. 0,28 0,49 0,07 0,01 0,83 -0,30 

Psammothidium 

abundans 
-0,31 0,09 -0,17 -0,24 0,44 0,46 

Pinnularia sp. 0,47 0,75 0,35 0,32 0,85 -0,44 

Humidophila 

tabellariaeformis 
0,43 0,10 0,35 0,34 0,44 -0,55 

Diatomella balfouriana 0,09 -0,04 -0,38 -0,43 -0,06 0,24 

Pinnularia cf. 

australomicrostauron 
-0,08 -0,12 -0,08 -0,03 -0,34 0,13 

Eunotia ralitsae 0,24 0,11 0,35 0,29 0,18 -0,09 

Achnanthidium cf. 

 maritimo-antarcticum 
-0,13 0,08 -0,21 -0,35 0,16 0,38 

Planothidium australe -0,25 0,04 -0,25 -0,30 0,20 0,61 

Gomphonema maritimo-

antarcticum 
-0,43 -0,12 -0,28 -0,37 0,12 0,36 

Pinnularia borealis -0,74 -0,39 -0,16 -0,22 -0,30 0,59 

Nitzschia cf. 

kleinteichiana 
-0,83 -0,49 -0,26 -0,32 -0,10 0,51 

Brachysira minor 0,22 0,62 0,15 0,09 0,59 -0,06 

Fragilaria cf. capuccina -0,55 -0,13 -0,02 -0,06 0,14 0,34 

Planathidium  

rostrolanceolatum 
-0,25 0,15 0,11 0,19 -0,18 -0,09 

Stauroneis cf.delicata 0,04 -0,25 -0,14 -0,20 0,03 0,00 

Melosira cf. varians 0,11 0,08 -0,35 -0,36 0,26 -0,26 

Gomphonema sp. -0,73 -0,44 -0,70 -0,81 -0,28 0,79 

 

Após as correlações notou-se que apesar de sempre possíveis as formações de 

assembléias estatisticamente diferentes, os seus componentes não apresentam de forma geral, 
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correlações estatísticas com as mesmas variáveis ambientais. Como pode ser visto na 

assembléias 1 (destacada em amarelo na  Figura 26), apenas a Humidophila tabellariaeformis 

é a única tem sua variação negativamente correlacionada com o teor de ozônio mínimo, que 

no NMDS se apresenta destacado deste grupo. Do mesmo, essa variável ambiental tembém 

encontra-se destacada das assembléias 2, 3 e 4, preta, roxa e azul clara, respectivamente, e 

algumas componentes destas asembléias, Planothidium australe, Pinnularia borealis e 

Gomphonema sp., respectivamente,  apresentam correlação positivas significativamente 

relevantes com o mesmo. 

Já com relação a temperatura mpedia do ar (°C), através do NMDS esperava-se 

encontrar correlações relevantes com a assembleia 4, azul, contudo, as únicas espécies que 

apresentaram esta correlação foi a Brachysira minor que compõe a assembleia 3, roxa e a 

Pinnularia sp. que compõe a assembleia 1, amarela. 

Já em relação a variação da média da energia dos ciclones que ocorrem entre 50° e 

70°S, duas espécies da assembleia 3(roxa), Nitszschia cf. kleinteichiana e Pinnularia borealis 

apresentaram correlações negativas com a variável, ou seja, quando os ciclones se tornam 

mais (menos) energéticos a abundância dessas espécies diminui (aumenta). No entanto, apesar 

de distantes no NMDS, a Gomphonema sp. que compõe a assembleia 4 , também se 

correlaciona deste mesmo modo com a energia dos ciclones. 

A oscilação antártica (AAO) apresenta-se destacada no NMDS, assim como o teor do 

ozônio, porém no setor positivo do eixo 1, aparentando não tem relação alguma com as 

assembleias de diatomáceas. Entretanto, a Brachysira minor, a Pinnularia sp., e a 

Humidophila sp., apresentaram correlação positivas relevantes com esta variável, tendo as 

duas últimas valores elevados (0,829 e 0,846, respectivamente). 

Outra informação importante nas correlações é que apesar da Aulacoseira glubokoyensis 

estar destacada no NMDS junto com o teor de ozônio mínimo, estatisticamente essa 

informação não apresenta relevância. 

De posse desses dados de correlações, ficou visível que apesar das assembléias 

diatomológicas terem significado ecológico, elas não podem ser usadas na reconstrução das 

variáveis ambientais, pois muitas das espécies que as compõe não apresentam correlações 

estatisticameente relevantes, o que é relevante para a realização das regressões múltiplas. 

Desse modo, observando esses valores e as variáveis ambientais que almejavam ser 

reconstruídas foram selecionadas as espécies mostradas na Tabela 7 para a realização das 

regressões e recontruções. 
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Tabela 7: Variáveis ambientais a serem reconstruídas e as diatomáceas utilizadas nas regressões múltiplas. 

Variáveis ambientais Espécies 

Temperatura média da Atmosfera (ºC) 
Brachysira minor 

Pinnularia sp. 

Média da energia dos ciclones que ocorrem entre 

50° e 70°S (hPa.°lat
-2

) 

Nitzschia cf. kleinteichiana 

Pinnularia borealis 

Gomphonema sp. 

Teor de Ozônio mínimo (DU) 

Planothidium australe 

Pinnularia borealis 

Gomphonema sp. 

Humidophila tabellariaeformis 

Para a realização da reconstrução da temperatura média da atmosfera na região das Ilhas 

Shetland do Sul, realizou-se a regressão múltipla utilizando as duas espécies mostradas na 

Tabela 7, obtendo-se a Equação 8. 

Equação 8: 

                                 

Onde: Tr =  Temperatura do ar reconstruída (°C) 

          Bm = abundância relativa da Brachysira minor (%) 

          Pb = abundância relativa da Pinnularia borealis (%) 

 Com os dados da temperatura obtidos através da Equação 8, foi realizada uma 

correlação usando o coeficiente r-Pearson entre os anos de 1958 a 2011, onde há dados 

medidos e reconstruídos com base na variação da abundância relativa de espécies de 

diatomáceas, através da qual foi obtido um valor de r = 0,6 com um erro médio absoluto 

normalizado de 0,13. De posse dos valores de correlação estatisticamente relevantes e de um 

erro médio pequeno (13%), alcançou-se um modelo que poderia ser utilizado para a 

reconstrução da temperatura no período de 1737 a 1957, no qual não há dados medidos para a 

região das Ilhas Shetland do Sul (Figura 28). O que se nota na Figura 28 é que apesar da 

reconstrução usando as diatomáceas não ter grandes variações (ex: 1990 e 1985) como os 

dados medidos, elas mostram como o padrão oscilatório da temperatura ocorre nessa região. 
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Assim sendo, para o período de 1737 a 1957, linha pontilhada da Figura 28b, que a região das 

Ilhas Shetland do Sul eram mais frias antes de 1965, com temperatura que variavam em torno 

de 3°C. 

Figura 28: Dados medidos de temperatura média anual (°C) (linha em vermelho) e reconstruídos com base na 

abundância relativa das diatomáceas (linhas acinzentada). No gráfico (a) amplia-se o período em que há dados 

medidos e reconstruídos a fim de mostrar como ambos variam e no gráfico (b) destaca-se na linha cinza com 

pontilhado como seria a temperatura média anual da atmosfera com base nas reconstruções.  

 

Fonte: Oaquim, 2017 

 

 

(b) 

(a) 
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Figura 29: Dados de anomalia de temepratura média do Hemisfério Sul no período de 1850 – 2011 

 

Fonte: Met Office Hadley Centre observations datasets 

(http://hadobs.metoffice.com/hadcrut3/diagnostics/hemispheric/southern/) 

 Comparando os dados gerados pelo modelo com os gerados pelo Met Office 

Hadley Centre observations datasets através de anomalias de temperaturas geradas a partir a 

temperatura média do Hemisfério Sul, consegue-se observar que entre 1850 e 1940 há uma 

variação de temperatura tendendo ao aumento menos intenso como a que ocorre a partir de 

1960. Na Figura 29, a aprtir de 1960, observa-se uma rampa de crescimento da temperatura 

média, o que corrobora com os resultados obtidos pelo modelo gerado, uma vez que neste 

mesmo período, observa-se também uma maior inclinação da curva média, mostrando uma 

variação de aproximadamente 1°C(Figura 28) 
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Já para a realização da reconstrução da energia dos ciclones que ocorrem entre os 

paralelos de 50° e 70°S, utilizou-se a abundância relativa da Nitzschia cf. kleinteichiana, 

Pinnularia borealis e a Gomphonema sp  para  se obter a equação de regressão dessa variável 

(Equação 9). 

Equação 9 

                                         

Onde: Cr =  Energia média dos ciclones que ocorrem entre 50° e 70°S (hPa.°lat
-2

) 

          Nk = abundância relativa da Nitzschia cf. kleinteichiana (%) 

          Pb = abundância relativa da Pinnularia borealis (%) 

          G = abundância relativa da Gomphonema sp. (%) 

Com os dados da Equação 89, foi realizada uma correlação usando o coeficiente r-

Pearson entre os anos de 1960 a 2011, do mesmo modo como feito com a temperatura, e se 

teve o valor de r = 0,92 com um erro médio absoluto normalizado de 0,02. Com os valores de 

correlação estatisticamente altos e de um erro médio infímio (1%), obteve-se um modelo que 

poderia ser utilizado para a reconstrução da variável no período de 1737 a 1957, no qual não 

há dados medidos (Figura 30). O que se nota na é que a partir de 1960 a 1988 os dados 

reconstruídos e medidos são praticamente os mesmo, contudo, em 1990 e a partir de 2001 

quando há maiores amplitudes de variações das energias, os valores recontruídos são 

defasados. Com base nesse fato, é possível postular que apesar do erro de 1% associado a esse 

modelo gerado, as ampliações de variações obtidas anteriormente a 1960, podem do mesmo 

modo estar defasadas de possíveis dados in-situ. 
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Figura 30: Dados medidos de energia média dos ciclones que ocorrem entre os paralelos de 50° 

e 70°S (hPa.°lat
-2

) (linha em vermelho) e reconstruídos com base na abundância relativa das 

diatomáceas (linhas acinzentada).  

 

Fonte: Oaquim, 2017 

Por fim, para a reconstrução do teor de ozônio mínimo (DU) na atmosfera na região 

Antártica, utilizou-se a abundância relativa da Planothidium australe, Pinnularia borealis, 

Gomphonema sp., Humidophila tabellariaeformis  para  se obter a equação de regressão para 

essa variável (Equação 10). 

Equação 10 

                                                        

Onde: Or = Teor de ozônio mínimo reconstruído (DU) 

          Pa = abundância relativa do Psammothidium abundans (%) 

          Pb = abundância relativa da Pinnularia borealis (%) 

          G = abundância relativa da Gomphonema sp. (%) 

         Ht= abundância relativa da Humidophila tabellariaeformis 

Com os dados obtidos na equação anterior, foi realizou-se a correlação usando o 

coeficiente r-Pearson entre os anos de 1957 a 2011, onde o valor de r = 0,91 com um erro 
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médio absoluto normalizado de 0,11. Com os valores de correlação estatisticamente altos e de 

um erro médio absoluto pequeno (11%), validou-se o uso da abundância das espécies 

descritas anteriormente para a reconstrução do teor mínimo de ozônio na atmosfera entre o 

período de 1737 a 1957. 

Figura 31: Dados medidos de ozônio mínimo (DU) na estação Halley, Antártica (linha em vermelho) e 

reconstruídos com base na abundância relativa das diatomáceas (linhas acinzentada). 

 

Fonte: Oaquim, 2017 

Inicialmente esperava-se encontrar valores de teor de ozônio praticamente constantes 

antes de 1957, o que não foi mostrado pela reconstrução (Figura 31). Buscando também 

entender como a camada de ozônio era antes de 1957, Chen, Zhao & Zheng (2014) com uma 

base de dados do teor de ozônio entre 65ºN e 65ºS, geraram um modelo no qual, o Sol emite a 

irradiação UV solar y1 (dados TSI) na faixa de espectros 280-400 nm até o topo da atmosfera 

da Terra no tempo t, e α (t) é absorvido pela camada de ozônio e pela nuvem. A parte restante  

y1 (t) - α (t) 

vai para a troposfera inferior e influencia a temperatura da superfície y2 (daods SSI) em uma 

relação linear. 
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Figura 32: Reconstrução da variação da camda de ozônio (linha preta) comparado com a variação da camada de 

ozônio observada (linha vermelha)entre 65°N e 65°S. Onde o gráfico (a)  apresenta a média móvel gerada a cada 

11 anos usando os dados TSI  e o gráfico (b) a variação anual da camada usando os dados TSI (c) apresenta a 

média móvel gerada a cada 11 anos usando os dados SSI  e o gráfico (b) a variação anual da camada usando os 

dados SSI. 

 

Fonte: Chen, Zhao & Zheng, 2014 

Usando esse modelo e os dois tipos de dados, TSI e SSI, ele reconstruíram a camada de 

ozônio como pode ser visto na Figura 32b e d) as amplitudes máximas encontradas foram de 

30 DU, 3 vezes menores do que o gerado pelo nosso modelo. Contudo tal diferença pode ser 

explicada devido a gama de dados utilizada por esses autores (65°N a 65°S) e pelos mesmos 

estarem mensurando o ozônio total anual encontrado, enquanto neste trabalho são usados os 

valores mínimos de ozônio medidos em um único ponto geográfico. O que se destaca com 

essa comparação é que apesar da diferença de amplitude de variaçãodo teor de ozônio, ambos 

os modelos corroboram mostrando que antes de 1957 haviam oscilações nos teores de ozônio 

na atmosfera.  

Outro dado obtido com nosso modelo e observado de Solomon e colaboradores (2016) é 

o aumento químico do ozônio antártico, que foi observado pelos mesmos a partir de 2000 e 

pelo modelo desse estudo a partir de 1998. Deste modo, os modelos gerados por Chen, Zhao 

& Zheng (2014) e por Solomon e colaboradores (2016), corroboram com o modelo de 

reconstrução de ozônio na atmosfera gerado a partir de variações da abundância relativa de 

diatomáceas. 

Dessa forma, ao final da construção dos três modelos e comparação dos mesmos, tem-se 

que a associação da variação da abundância relativa de  algumas espécies de diatomáceas 

apresentam potencial e podem ser utilizadas e descritas como reconstrutoras de variações 
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climáticas na região ao norte da península Antártica para uma escala de tempo secular, uma 

vez que os modelos apresentram elevados índices de correlações com dados medidos e um 

baixo erro médio associado ( inferior a 14%). 

Além diso, considerando as análises realizadas, a hipótese inicial de que a extensão de 

gelo marinho e o spray marinho teriam influência sobre a variação das assembléias fósseis de 

diatomáceas no lago pró-glacial foi parcialmente negada. Apesar do lago Glubokoe Deepe  

estar bem próximo à Baía Maxwell e relativamente próximo ao mar de Bellingshausen, 

apenas 1 exemplar marinho foi encontrado ao longo de toda a análise. Tal fato pode ser 

explicado pelo posicionamento geográfico do lago, uma vez que existe uma cadeia 

montanhosa situada entre o mar de Bellingshausen e o lago o que pode dificultar a passagem 

dos ventos de Oeste mais intensificados, devido a oscilação antártica positiva, e deposição das 

diatomáceas marinhas ressuspendidas com ele, por meio do spray marinho.  

Figura 33: Modelo conceitual das forçantes ambientais capazes de influenciar a ocorrência e deposição das 

frústulas de diatomáceas no testemunho sediemntar do lago Glubokoe Deepe. 

 

Fonte: Oaquim, 2017 

 Já a inlfuência do teor de ozônio mínimo e a possível influência das erupções 

vulcânicas (Figura 31Figura 33) só se mostrou relevante após a análise da ocorrência e 

abundância relativa da Aulacoseira glubokoyensis e de Luticola gigamuticopsis, 

respectivamente, uma vez que a comunidade dominante neste lago se mostrava composta 

principalmente por diatomáceas, provavelmente, provenientes do derretimento da geleira 

Bellingshausen/Collins. 
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 Desse modo tem-se que a composição da comunidade diatomologica de um ambiente 

aquático pode ser influencida não só por mudanças ambientais nos compartimentos 

atmosférios e glaciais, mas também por eventos exporádicos como eupções vulcânicas pois 

estes podem ser capazes de dar importantes informações geocronológicas sobre um ambiente. 

Entretanto, para verificar a associação de Luticula gigamuticopsis com a erupção vulcânica da 

Ilha Deception ocorrida em 1970, será necessário avaliar posteriormente a presença de 

material vulcânico vítreo nas amostras coletadas. 
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6 CONCLUSÕES 

No presente estudo foram identificados 34 gêneros e espécies de diatomáceas ao longo 

do testemunho de sedimentos do lago Glubokoe Deepe. Dentre estes táxons, apenas 19 foram 

considerados frequentes e 17 desses corresponderiam as diatomáceas penadas, mostrando que 

as mesmas apresentaram a maior frequência de ocorrência ao longo do testemunho, contudo 

os maiores valores de abundância relativa ao longo de todas as camadas do testemunho 

ocorreram com a Aulacoseira glubokoyensis, espécie nova identificada ao longo deste estudo.  

Apesar das altas abundâncias da Aulacoseira glubokoyensis ao longo de praticamente 

todo os estratos sedimentares (acima de 40%), no período de 1973 a 1985 esse percentual 

diminui para em torno de 20%. Neste mesmo período foi notada a depleção do ozônio mínimo 

medido na atmosfera na região Antártica, o que acarreta em uma maior entrada de radiação 

UV-B que podem ter levado a processos de alterações fisiológicas e até mesmo morfológicas, 

como a diminuição do tamanho dos organismos, a fim de se adaptarem a essa maior 

quantidade de radiação UV-B que atinge a coluna d’água do lago.  

Além da possível modulação da abundância relativa Aulacoseira glubokoyensis 

pelo teor de ozônio mínimo, ao longo do presente estudo observou-se que apesar de esperado 

devido à proximidade com a Baía de Maxwell, a atuação do spray marinho como 

transportador de diatomáceas para o lago não ocorreu, uma vez que só foi encontrado 1 

exemplar marinho (Tryblionella debllis) com abundância relativa inferior a 1% nas camadas 

analisadas. Já a atuação dos ventos, principalmente os de Oeste, mostrou ser um possívl 

transportador de diatomáceas uma vez que a espécie Luticola gigamuticopsis, descrita na 

literatura como endêmica da Ilha Deception, foi encontrada no lago Glubokoe Deepe em duas 

camadas sedimentares com uma baixa abundância. Postula-se nesse trabalho que a ocorrência 

dessa espécie também pode estar associada à atividade vulcânica na Ilha Deception, uma vez 

que a mesmo com o método seletivo de campos aleatórios, houve a ocorrência da espécie na 

camada datada de 1972, próximo ao ano onde ocorreu a última grande erupção vulcância na 

Ilha (1970). Desse modo, sugere-se a busca por material vítreo vulcânico para que se possa 

associar a ocorrência dessa espécie como o vulcanismo, ou não, e até mesmo propor o uso da 

mesma como possível marcador geocronológico. A variabilidade da energia dos ciclones que 

ocorrem entre 50° e 70°S, a temperatura do ar em superfície e a oscilação Antártica (AAO) se 

mostraram importantes na variabilidade das espécies de diatomáceas encontradas no lago. 
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Outrossim, de acordo com as correlações obtidas entre as variáveis ambientais e a 

abundância relativa dos táxons encontrados, foi possível o estabelecimento de 3 modelos de 

reconstrução, uma para a temperatura, outro para a média da energia dos ciclones que 

ocorrem entre 50° e 70°S e outro para o teor mínimo de ozônio na atmosfera. O primeiro 

modelo teve sua reconstrução baseada na abundância relativa da Brachysira minor e da 

Pinnularia sp.e apresentou um erro associada de apenas 13%, o segundo na Nitzschia cf. 

kleinteichiana, Pinnularia borealis Gomphonema sp.com um erro médio infímio de apenas 

2% e o último, de ozônio mínimo, na Planothidium australe, Pinnularia borealis, 

Gomphonema sp e Humidophila tabellariaeformis com erro médio associado de 11%.  

Dessa forma, conclui-se que como esperado algumas espécies de diatomáceas 

apresentam potencial e podem ser utilizadas e descritas como reconstrutoras de variações 

climáticas na região ao norte da península Antártica para uma escala de tempo secular. 
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8 ANEXOS 

ANEXO I 

Ordem: Achnanthales  

Família: Achnanthidiaceae  

Achnanthidium maritimo-antarcticum Van de Vijver & Kopalová 

Referência para identificação: VAN DE VIJVER; KOPALOVÁ, 2014: p.7, figs, 29-53 

Descrição: As valvas apresentam um formato linear-lanceolado com margens que variam de 

paralelas à ligeiramente convexas e ápices claramente prolongados, ocasionalmente 

subcapitados. As valvas apresentam comprimento de 12-15 μm e largura de 2,3-2,7 μm. A 

valva que contém a rafe é côncava com uma área axial linear que varia de estreita a quase 

ausente perto do ápice e pouco alargada para a parte central da valva. Área central é 

caracterizada por ser irregular e formada por várias estrias espaçadas. Rafe reta, filiforme, 

invisível e com terminações de proximais simples. A rafe distal é dificilmente discernível em 

microscopia de campo claro, na MEV é possível observar que ela termina logo após a última 

estria e que suas terminações são pequenas helictoglossas. As estrias irradiam ligeiramente em 

toda a valva, tornando-se mais radiate e mais densamente espaçadas perto dos ápices, 30-33 

em 10 μm, até 40-42 em 10 μm. As estrias centrais são ligeiramente mais espaçadas. Na valva 

da rafe, as estrias são compostas por uma série de 3-4 auréolas distintas, que variam de 

arredondadas a quadradas, e que terminam em uma auréola retangular e alongada 

transapicalmente. Já na região central da valva, elas são compostas de 2 auréolas 

arredondadas e uma auréola alongada transapicalmente próximo à margem da valva.  Na 

região próxima aos ápices, as estrias apresentam um menor número de auréolas.  

Distribuição na Antártica Marítima: Ilha Livingston (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN 

DE VIJVER, 2016) e Lago Glubokoe Deepe, Península Fildes, Ilha Rei George, Ilhas 

Shetland do Sul. 

Ecologia: Exemplar encontrado em um grande lago rodeado de vegetação de musgo com pH 

alcalino (7,5), condutividade moderada (130 μS/cm) e baixas concentrações de nutrientes 

(nitrato, fosfato) (25 μg/l e 10 μg/l respectivamente). Encontrado em amostras onde 

Fragilaria capucina s.l. Desm. (DESMAZIÈRES, 1825), Staurosirella sp., Navicula cremeri 

Van de Vijver & Zidarova (VAN DE VIJVER et al., 2011) e Nitzschia cf. perminuta 
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dominavam. (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016). No Lago Glubokoe 

Deepe foi encontrado com abundância relativa variável de 0,5 a 2% na camada de 2007 e a 

partir de 1990.  
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Ordem: Bacillariales 

Família: Bacillariaceae 

Nitzschia cf. kleinteichiana Hamsher et al. 

Referência para identificação: HAMSHER et al., 2016: p,87. Figs.77-97 e ZIDAROVA, 

KOPALOVÁ VAN DE VIJVER, 2016: prancha 198, Figs,1-26 

Descrição: Valvas lineares estreitamente lanceoladas, quando observadas em vista valvar, 

com dimensões que variam de 18-23 μm, em compriemnto, e de 2-3 μm em largura. São 

observados ápices prolongados e estrias, uniformemente espaçadas (27-30 em 10 μm) em toda 

a valva. As estrias são fracamente pontuadas, unisseriadas, compostas de auréolas pequenas, 

elípticas a redondas. Se apresentam de forma paralela no centro da valva e tornam-se 

ligeiramente convergentes em direção aos ápices. Além disso, cada uma das estrias termina, 

em ambos os lados da rafe, em 2 ou 1 auréola menor redonda. Nessa espécie também se 

observa uma fíbula uniformemente espaçadas, exceto para o nódulo central distinto, 11-13 em 

10 μm. A rafe apresenta uma fenda não contínua e, em seu canal excêntrico, apresenta uma 

quilha acima da superfície da valva. A extremidade proximal da rafe termina em um poro 

simples levemente desviado enquanto que a extremidade distal se apresenta de modo curvo 

com uma abertura expandida em seu término. Há a presença do helictoglossa no término da 

rafe distal interna, antes de chegar a curvatura da fissura terminal externa. São encontradas 

fíbulas de diferentes larguras a cada 1-2 estrias, e são observadas pórtulas perto das 

extremidades proximais da rafe. 

Distribuição na Antártica Marítima: Ilhas Shetland do Sul (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; 

VAN DE VIJVER, 2016) inclusive no Lago Glubokoe Deepe, Península Fildes, Ilha Rei 

George. 

Ecologia: Considerada uma das espécies de Nitzschia mais comuns na Antártica Marítima, é 

encontrada muitas vezes formando grandes populações em lagos, lagoas, rios, áreas de 

infiltração e em musgos (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016). No Lago 

Glubokoe Deepe foi observada em grandes populações nas camadas referentes aos anos de 

1978 e 1972, já nas demais teve uma abundância relativa em torno de 0,5%. 
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Tryblionella debilis Arnott ex O’Meara 

Referência para identificação: ZIDAROVA, KOPALOVÁ & VAN DE VIJVER, 2016: 

prancha 193, figs. 1-18  

Descrição: Valvas com formato variando de elíptico a linear-elíptico (comprimento 15,0-30,0 

μm, largura 9,0-11,0 μm) com margens variando de paralelas a convexas e com vértices 

arredondados com formato de cone. Ocasionalmente são observadas obstruções assimétricas 

próximo ao centro da válvula, e continuamente são observadas a estrutura chamada de 

'costelas tryblionóides' em metade da valva (14-18 em 10 μm). 

Através da MEV nota-se que internamente as estrias são uniseriadas, compostas por 

uma série de auréolas pequenas e arredondadas, onde de um lado da valva, as auréolas são 

continuadas por grandes fendas transapicais enquanto do outro lado às fileiras de auréolas são 

individuais. Além disso, as estrias são interrompidas perto da linha mediana por uma grande 

zona lanceolada hialina que ocorre de um ápice até o outro. Observa-se também uma série de 

sulcos de sílica achatados transapicalmente ampliados que se estendem desde a zona hialina 

até a margem da valva, e um grande número de grânulos de diferentes tamanhos presentes na 

face valvar. 

Distribuição na Antártica Marítima: Ilha Livingston (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN 

DE VIJVER, 2016) e Lago Glubokoe Deepe, Península Fildes, Ilha Rei George, Ilhas 

Shetland do Sul. 

Ecologia: É uma espécie marinha frequente, mas nunca abundante em lagos e musgos 

terrestres molhados nas Ilhas Shetland do Sul (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE 

VIJVER, 2016). No Lago Glubokoe Deepe também não foi abundante, só ocorrendo na 

camada sedimentar datada de 1948. 
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Ordem:Cocconeidales  

Família: Achnanthidiaceae 

Planothidium australe (Manguin) Le Cohu  

Basinômio: Achnanthes delicatula var. australis Manguin 

Referência para identificação: ZIDAROVA, KOPALOVÁ & VAN DE VIJVER, 2016: 

prancha 34, figs.1-26 

Descrição: Valvas com formato variante de elíptico a amplamente elíptico-lanceolado 

(comprimento 11.5.0-26.0 μm, largura 6.2-9.0 μm) com ápices prolongados e alongados. Na 

valva que não contém a rafe a área axial é muito estreita e linear e a central é muito pequena, 

ligeiramente alargada e muitas vezes assimétrica. As estrias irradiam fracamente no meio, 

tornando-se mais radiais em direção aos ápices, 14-15 em 10 μm. Através da MEV, observa-

se que essas estrias são compostas por quatro fileiras de aureolas cobertas internamente por 

hymenes individuais, localizadas numa ligeira elevação. As extremidades da rafe proximal 

são claramente desviadas, como uma gota aumentada e as fissuras de rafe terminal são 

enganchadas ao lado opostas às terminações proximais. Já na rafe que contém a rafe, a área 

axial também é muito estreita e linear, porém, a área central se mostra ampliada 

transapicalmente, sem fascia devido a série de estrias encurtadas em ambos os lados. Nessa 

valva, a rafe é direta com terminações proximais ampliadas e as estrias irradiam claramente 

por toda parte, 13-15 em 10 μm. Através da MEV, constata-se que as estrias são compostas 

por quatro fileiras de auréolas arredondadas próximas às margens da valva e reduzidas a duas 

linhas próximas à área axial. 

Distribuição na Antártica Marítima: Ilhas Orcadas do Sul, Ilhas Livingston e Rei George – 

Ilhas Shetland do Sul (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016) inclusive no 

Lago Glubokoe Deepe, Península Fildes, Ilha Rei George, Ilhas Shetland do Sul. 

Ecologia: Espécie comumente encontrada, embora nunca em grande número, em musgos 

úmidos e lagos na Ilha Livingston. A maior população foi encontrada em um pequeno lago 

com um pH quase circumneutral e um baixo valor de condutividade (ZIDAROVA; 

KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016). No Lago Glubokoe Deepe foi encontrada em 

praticamente todas as camadas sedimentares, tento maior abundância relativa (3%) na camada 

referente a 2011. 
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Planothidium rostrolanceolatum Van de Vijver, Kopalová & Zidarova 

Referência para identificação: VAN DE VIJVER et al., 2013: p. 108-114, figs. 61-84 

Descrição: Valvas com formato variante entre lanceoladas a elípticas-lanceoladas com 

margens claramente convexas, rostradas e com ápices prolongados, que em valvas menores 

pode apresentar um formato subrostrado. As valvas apresentam comprimento variando de 15-

28 μm e largura de 5.6-7.8 μm. Apresenta uma região axial estreia, linear e ligeiramente 

alargada em direção a área central, que é caracterizada por um formato que varia entre 

retangular e 'gravata borboleta'. Além disso, nessa região há a presença de uma zona hialina 

em formato de 'ferradura' em um dos lados, e no lado oposto a ela, geralmente são 

encontradas de 1-2 estrias ligeiramente encurtadas formando, portanto, uma pequena área 

circular. De maneira geral, as estrias são pouco irradiadas em quase toda a valva (14-16 em 10 

μm) e totalmente irradiadas próximo ao ápice (3-15 em 10 μm). Na MEV é possível observar 

que elas são compostas por três fileiras de pequenos poros arredondados, sendo a fila interna 

muito menor do que as duas externas. Na área central muitas vezes essas estrias são 

compostas por apenas duas ou três linhas, sendo a do meio com algumas auréolas a menos. 

Quanto a rafe, ela apresenta ramos em linha reta com expansões parecidas com o término da 

rafe proximal, que no caso dessa espécie termina em poros expandidos. As suas fissuras 

distais são claramente dobradas, continuando sobre o manto da valva, e o seu término ocorre 

em helictoglossas fracos. Por fim, são observadas depressões superficiais irregulares presentes 

na área central e axial da valva. 

Distribuição na Antártica Marítima: Ilha Livingston, Ilha Geórgia do Sul (ZIDAROVA; 

KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016) e Lago Glubokoe Deepe, Península Fildes, Ilha Rei 

George, Ilhas Shetland do Sul. 

Ecologia: Foi encontrada em pequenos rios e riachos com pH praticamente circumnaturais a 

ligeiramente alcalino (7,5) e baixos níveis de condutividade (75-100 μS / cm). Populações 

menores também foram encontradas em lagos (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE 

VIJVER, 2016). No Lago Glubokoe Deepe foi observada em praticamente todas as camadas 

sedimentares, apresentando maior abundância relativa nas camadas de 1985 e 1978, com 

5,5% e 4,5%, respectivamente. 
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Planothidium renei (Lange-Bertalot & Rol. Schmidt) Van de Vijver  

Basinômio: Achnanthes renei Lange-Bertalot & Rol.Schmidt 

Referência para identificação: ZIDAROVA, KOPALOVÁ & VAN DE VIJVER, 2016: 

prancha 38, figs.1-38. 

Descrição: Valvas elípticas com comprimento 7,0-10,0 μm e largura 4,0-4,5 μm, com 

vértices largamente arredondados e não prolongados. Na valva que não contém a rafe, a área 

axial é linear e varia de estreita a ligeiramente alargada na região central. As estrias irradiam 

por toda a valva e são observadas de 19-21 em 10 μm. Já na valva que contém a rafe, a área 

axial é extremamente estreita e linear e a área central é pequena, arredondada e delimitada por 

estrias ligeiramente encurtadas. A observação da rafe é difícil, porém é possível identificar 

que as extremidades proximais são muito curtas e desviadas em direções opostas e que as 

terminações são ligeiramente alargadas. As fissuras de rafe terminal são curtas, com um 

formato de gancho e não continuam no manto da valva. As estrias irradiam por toda parte, 20-

24 em 10 μm. Em ambas as valvas, as estrias são compostas por duas filas de pequenas 

auréolas que são internamente cobertas por hímenes. 

Distribuição na Antártica Marítima: Ilha Orcadas do Sul e Ilhas Shetland do Sul 

(ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016), inclusive no Lago Glubokoe Deepe, 

Península Fildes, Ilha Rei George, Ilhas Shetland do Sul. 

Ecologia: Espécie rara, encontrada apenas em alguns grandes lagos com pH ligeiramente 

alcalino (7,5) e valores de condutividade bastante baixos (75-110 μS / cm) (ZIDAROVA; 

KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016). No Lago Glubokoe Deepe foi observadasomente na 

camada sedimentar de 1992. 

Psammothidium abundans (Manguin) Bukhtiyarova & Round  

Basinômio: Achnanthes abundans Manguin 

Referência para identificação: ZIDAROVA, KOPALOVÁ & VAN DE VIJVER, 2016: 

prancha 22, figs. 1-34 

Descrição: Valvas lineares (comprimento 8,5-12,5 μm, largura 3,5-4,5 μm) ligeiramente 

inchadas no centro, com vértices bem arredondados e raramente prolongados. Na valva que 

contém a rafe, a área axial é linear e muito estreita enquanto que a área central é alargada com 
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um formato de elipse gerando uma fascia retangular. São observadas estrias encurtadas, rafe 

reta com terminações proximais desviadas para lados opostos (observado em MEV) e rafe 

distal terminando em linha reta com pequenas helictoglossas. Na valva que não contém a rafe, 

a área axial é estreita tendendo para um formato lanceolado e na área central  há uma fascia 

estreita e com formato variando de um tipo de cunha até retangular. As estrias irradiam 

fracamente em todas as duas valvas e são ligeiramente mais espaçadas perto da área central, 

28-32 em 10 μm. As auréolas não são discerníveis em microscopia de campo claro, contudo, 

através da MEV podem ser observadas até 6, em uma única estria, majoritariamente 

arredondadas ou retangulares (perto das margens) dispostas em um formato transapical 

alongado e cobertas por hymenes individuais. 

Distribuição na Antártica Marítima: Ilhas Orcadas do Sul, Ilha Livingston (ZIDAROVA; 

KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016) e Lago Glubokoe Deepe, Península Fildes, Ilha Rei 

George, Ilhas Shetland do Sul. 

Ecologia: Grande população encontrada em vários grandes lagos com um pH circumnatural 

(7.3-7.5) e uma baixa condutividade (50-100 μS / cm). Observada vivendo em vegetação de 

musgo submersa e flutuante nesses lagos (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 

2016). No Lago Glubokoe Deepe foi observada em a espécie foi encontrada em quase todas as 

camadas analisadas, tendo uma abundância relativa superior a 20% nas camadas datadas de 

1985, 1978 e 1948. 

Psammothidium confusoneglectum Kopalová, Zidarova & Van de Vijver 

Referência para identificação: ZIDAROVA, KOPALOVÁ & VAN DE VIJVER, 2016: 

prancha 24, figs. 1-23 

Descrição: Valvas apresentam um formato elíptico-lanceolado (comprimento 9-12 μm, 

largura 3.8-4.5 μm) com margens claramente convexas que se afilam gradualmente em 

direção aos ápices. Esses são amplamente arredondados e não prolongados. A valva que 

apresenta a rafe tem uma área axial estreita e linear, não alargando em direção à região 

central. Nesta região, nota-se um padrão de 'gravata-borboleta' com a presença de uma ou 

várias estrias encurtado próximo à margem da valva. As estrias são transapicais e irradiam 

fracamente perto da área central, tornando-se mais radiante em direção aos ápices, 30-34 em 

10 μm. Através da MEV é possível observar que elas são unisseriadas, compostas de 

pequenas auréolas, com formato variando de arredondado a retangular. É possível notar 
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também que: há a presença de auréolas maiores próximo à área axial, que o número de 

auréolas por estrias diminui em direção à área axial e que perto das margens das valvas a 

última auréola transapicalmente alongada apresenta uma forma de fenda. Além disso, é 

possível observar uma rafe reta com terminações proximais retas e expandidas de forma 

semelhante a uma gota. Na valva que não contém a rafe, a área axial é muito estreita e linear e 

alarga-se claramente na área central, que apresenta um formato arredondado e apicalmente 

elíptico e onde pode ser observada quase a formação de uma fascia devido ao formato de 

'gravata- borboleta' que se alarga em direção as margens. Através da MEV é possível notar 

que há uma leve depressão nesta localidade e que há indícios de uma fraca pseudo-rafe. Em 

relação às estrias, elas são encurtadas perto das margens da valva e no caso das transapicais, 

estas irradiam fracamente ao longo da valva e tornam-se mais radiculares em direção aos 

ápices, 33-36 em 10 μm. Na MEV essas estrias se mostram de modo unisseriado compostas 

de pequenas auréolas transapicalmente alongadas, com formato que oscila de arredondado até 

retangular.  Ademais, são vistas pequenas barras de sílica separando as auréolas. 

Distribuição na Antártica Marítima: Ilha Livigston – Ilhas Shetland do Sul (ZIDAROVA; 

KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016) e Lago Glubokoe Deepe, Península Fildes, Ilha Rei 

George, Ilhas Shetland do Sul. 

Ecologia: A maior população foi encontrada vivendo em musgos submersos em um grande 

lago com pH circumnatural (7.3) e baixos níveis de condutividade (<100 μS / cm) 

(ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016). No Lago Glubokoe Deepe foi 

observada apenas na camada datada de 1992 

Psammothidium germainii (Manguin) Sabbe 

Basinômio: Achnanthes germainii Maunguin 

Referência para identificação: ZIDAROVA, KOPALOVÁ & VAN DE VIJVER, 2016: 

prancha 25, figs. 1-25 

Descrição: Valvas com formato variando de elíptico-lanceolado a elíptico (comprimento 

12,0-37,0 μm, largura 6,5-13,5 μm) com margens claramente convexas com fraca protração, 

em espécimes menores claramente há a presença de ápices arredondados. A área lanceolada, 

estreita, tornando-se muito estreita perto dos ápices e alargando gradualmente em direção à 

zona central. Na valva que contém a rafe, a área central é claramente assimétrica, contornada 

de um lado por várias (2-6) estrias irregularmente encurtadas. Além disso, a rafe é 
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ligeiramente ondulada com partes retas e com terminações da rafe proximal ligeiramente 

ampliadas. As estrias são irradiadas e às vezes são fracamente geniculadas, mas são 

distantemente espaçadas ao redor da área central, (21) 22-24 em 10 μm. Na valva que não 

contém a rafe, a área central é assimétrica, rômbica, quase redonda e em espécimes menores, 

os ápices são elípticos. Essa região é delimitada por um lado por estrias encurtadas, 

ligeiramente mais espaçadas do que as outras Nessa valva, as estrias são de fraca a 

moderadamente irradiadas na região central e fortemente irradiadas e mais densamente 

espaçados perto dos ápices, 22-24 em 10 μm. Através da MEV é possível observar que na 

valva que contém a rafe, a rafe está localizada em um esterno fraco, levantado e espessado. 

Além disso, a rafe proximal termina em linha reta enquanto a rafe terminal apresenta fissuras 

enganchadas terminando na face da valva e a rafe distal apresenta terminações em 

helictoglossas fracamente desenvolvidas. As auréolas são internamente ocluídas por hímenes 

individuais. Já na valva que não contém a rafe, observa-se que as estrias são compostas por 

auréolas transapicalmente alongadas cobertas por hímenes individuais. 

Distribuição na Antártica Marítima: Ilha Livingston – Ilhas Shetland do Sul (ZIDAROVA; 

KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016) e Lago Glubokoe Deepe, Península Fildes, Ilha Rei 

George, Ilhas Shetland do Sul. 

Ecologia: Encontradas frequentemente vivendo em e sobre solos oligotróficos, secos a 

moderadamente molhados e apenas algumas populações foram encontradas em corpos d'água 

abertos, musgos terrestres e em lagos de água doce de Larsemann Hills. É considerada uma 

espécie endêmica na Antártica (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016). No 

Lago Glubokoe Deepe foi observada apenas nas camadas referentes a 1985 e 1978, com 

abundância relativa inferior a 1%. 

Psammothidium germainioides Van de Vijver, Kopalová & Zidarova 

Referência para identificação: ZIDAROVA, KOPALOVÁ & VAN DE VIJVER, 2016: 

p.152-153, figs.108-138 

Descrição: Valvas com formato elíptico-lanceolado (comprimento 10,5-16,0 μm, largura 5,0-

6,5 μm) com margens claramente convexas e ápices arredondados. A valva que contém a rafe 

apresenta uma área axial muito estreita, variando de linear a pouco lanceolada e é 

ligeiramente alargada em direção à zona central, que é grande e arredondada com várias 

estrias curtas e de comprimentos irregulares. A rafe é quase reta, a rafe proximal terminando 



107 

 

em linha reta e há a presença de fissuras distais alongadas. As estrias são transapicais e 

irradiam, em linha reta, moderadamente em toda a valva, 26-30 em 10 μm. Na valva que não 

contém a rafe, a área axial é muito estreita e a área central apresenta formas (arredondada ou 

gravata- borboleta) e tamanhos variáveis e é delimitada por estrias irregularmente encurtadas 

em ambos os lados, ou ampliada assimetricamente, atingindo a margem em um dos lados e 

delimitada por estrias curtas no lado oposto. As estrias transapicais irradiam de forma linear 

moderadamente por toda a valva e são mais distantemente espaçadas em torno da área central 

e mais densa em direção aos ápices, 27-28 em 10 μm. Através da MEV é possível observar 

que na valva que contém a rafe, a rafe proximal termina com poros expandidos e que a rafe 

interna é reta com terminações proximais curvadas em direções opostas. Além disso, são 

notadas depressões rasas, arredondadas, dispersas e irregulares, presentes na área central. 

Nota-se também que as estrias são unisseriadas, retas, compostas de auréolas pequenas e 

arredondadas, 60-70 em 10 μm que são ocluídas por hímenes individuais. Já na valva que não 

contém a rafe, há a presença de uma pseudo-rafe externamente e internamente e um grande 

número de depressões arredondadas dispersas na área central. Nessa valva as estrias são 

unisseriadas, compostas de auréolas arredondadas a ligeiramente apicalmente alongadas, 60 

em 10 μm. 

Distribuição na Antártica Marítima: Ilha Signy, Ilhas Orcadas do Sul (como Achnanthes 

ninckei OPPENHEIM, 1994: figs 17-20, 54-57) e a maioria das ilhas principais das Ilhas 

Shetland do Sul (Ilha Rei George, Ilha Nelson e Ilha Livingston) (ZIDAROVA; 

KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016) e inclusive no Lago Glubokoe Deepe. 

Ecologia: Populações pequenas geralmente encontradas em solo úmidos sob cobertura de 

musgo, em musgos úmidos perto de colônias de aves e no fundo de um pequeno riacho, 

coberto por Prasiola crispa, com pH neutro (7,00)  e com valor de condutância de 117 μS 

(ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016). No Lago Glubokoe Deepe a espécie 

foi encontrada em pequenas populações e apenas nas camadas datadas de 1985 e 1978 com 

abundância relativa inferior a 1%. 
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Psammothidium incognitum (Krasske) Van de Vijver 

Basinômio: Achnanthes incognita Krasske 

Referência para identificação: ZIDAROVA, KOPALOVÁ & VAN DE VIJVER, 2016: 

prancha 28, figs. 1-48 

Descrição: Valvas em formato elíptico-lanceolado (comprimento 11,0-17,5 μm, largura 5,0-

5,5 μm) com margens claramente convexas e ápices arredondados, não-prolongados. Na valva 

que contém a rafe: a área axial é estreita e linear e a área central é formada por uma ampla 

fascia retangular em forma de cunha. A rafe Proximal termina em linha reta com pequenas 

expansões, e a distal termina em pequenas helictoglossas (constatado através da MEV). As  

estrias são ligeiramente irradiadas em todo a valva (40 estrias em 10 μm) e compostas por até 

7 auréolas arredondadas que são delimitadas na margem por uma auréola em forma de fenda 

observado na MEV). Já na valva que não contém a rafe: a área axial é estreita e linear e a área 

central apresenta formato variando de elíptico a rômbico, limitada por várias estrias 

encurtadas e mais espaçadas. Além disso, há a presença de estrias irradiadas ( 35 em 10 μm), 

compostas de várias auréolas com uma configuração variando de arredondado a retangular, 

cercadas tanto na área axial como na margem da valva por uma auréola em formato de fenda. 

Por fim, através da MEV constata-se que as auréolas que compõe as estrias nas duas valvas, 

são internamente ocluídas por hímenes individuais. 

Distribuição na Antártica Marítima: Ilha Livingston – Ilhas Shetland do Sul, Ilha Orcadas 

do Sul e Ilha Geórgia do Sul (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016) e Lago 

Glubokoe Deepe, Península Fildes, Ilha Rei George, Ilhas Shetland do Sul. 

Ecologia: São amplamente abundante na vegetação de musgo úmido e semi-úmido terrestre, 

também presente em solos úmidos em torno de corpos de água. A espécie é menos comum e 

até mesmo ausente em condições aquáticas (lagoas e lagos) (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; 

VAN DE VIJVER, 2016). No Lago Glubokoe Deepe foi observada na camada datada de 

1992. 
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Psammothidium subatomoides (Hustedt) Bukhtiyarova & Round 

Basinômio: Navicula subatomoides Hustedt 

Referência para identificação: ZIDAROVA, KOPALOVÁ & VAN DE VIJVER, 2016: 

prancha 32, figs. 1-33 

Descrição: Valvas ovais (comprimento 7,5-9,5 μm, largura 4,0-5,5 μm) com margens 

convexas e vértices largamente arredondados. Na valva que apresente a rafe, a área axial é 

estreita e linear, contudo, se alarga gradualmente em direção a área central, que apresenta uma 

fascia com formato de 'gravata- borboleta' com várias estrias encurtadas presentes perto das 

margens. Nessa valva há a presença de uma rafe em linha reta com extremidades proximais 

indistintas. As estrias são claramente radiadas em toda a valva sendo observadas cerca de 3 

estrias em cada 10μm. Por meio da MEV verifica-se que essas estrias são unisseriadas 

compostas de auréolas transapiclamente alongadas e que a rafe corre em um sulco pequeno e 

raso e apresenta fissuras terminais ausentes. Além disso, constata-se que as extremidades de 

rafe proximais internas são dobradas em direções opostas e que as distais terminam em um 

pequenas helictoglossas. Na valva que não apresenta a rafe, a área axial é estreita, linear e 

claramente espessada e a área central é arredondada formando uma fascia em forma de arco 

com estrias encurtadas próximas às margens. Através da MEV observa-se a formação de uma 

pseudo-rafe na região axial, onde é possível notar uma série de depressões irregulares. Nessa 

valva, as estrias irradiam por toda parte, 35 em 10 μm e são unisseriadas, compostas de 

pequenas auréolas, transapicalmente alongadas e irregularmente espaçadas. 

Distribuição na Antártica Marítima: Ilhas Orcadas do Sul, Ilha Geórgia do Sul e Ilhas 

Shetland do Sul (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016) incluindo no Lago 

Glubokoe Deepe, Península Fildes, Ilha Rei George. 

 Ecologia: A maioria das populações dessa espécie encontradas na Região da Antártica 

Marítima foram observadas em lagos e lagoas. Sua maior população observada para esta 

região foi no Lago Midge, situado na Península Byers, que é muito grande e não apresenta 

qulquer vegetação aquática ou musgos na sua borda. A espécie é encontrada menos 

freqüentemente em musgos terrestres (molhados ou secos) (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; 

VAN DE VIJVER, 2016). No Lago Glubokoe Deepe foi encontrada na camada datada como 

1992.  

http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=mf4449255a3688eab


110 

 

Ordem: Cymbellales 

Família: Gomphonemataceae 

Gomphonema maritimo-antarcticum Van de Vijver, Kopalová, Zidarova & Kociolek 

Referência para identificação: VAN DE VIJVER et al., 2016: p. 213, figs. 22-61  

Descrição: Valvas com formato variando de lanceoladas até rumbro-lanceoladas, 

frequentemente assimétricas ao eixo apical, apresentam comprimento e largura  variando 

entre 20-50 μm e 4,5-7,0 μm, respectivamente. Não há a existência do headpole ou quando 

há, ele é fracamente prolongado e muito arredondado em espécimes maiores, e em espécimes 

com tamanhos médios ou pequenos ele se apresenta rostrado e truncado. O footpole sempre é 

extremamente arredondado e pontudo. A área axial geralmente é bastante estreita, contudo, 

em espécimes maiores, a área é mais larga e pode ocupar cerca de 1/4 - 1/5 da largura total da 

valva. Já a área central é caracterizado por ser uma região assimétrica, retangular a 

ligeiramente em forma de cunha com uma estria encurtada de um lado e uma estria normal do 

outro lado. Essa espécie apresenta um estigmóide arredondado no final da estria central que é 

ligeiramente separado da última aréola. Quanto a rafe, nessa espécie observa-se um padrão 

ondulado e lateral e com extremidades proximais desviadas e pouco expandidas. Já a rafe 

distal se caracteriza pela presença de fissuras curvas. Em relação as estrias, estas apresentam 

um padrão pouco irradiado, que se torna paralelo próximo ao headpole, onde são encontradas 

de 12-14 em 10 μm e mais densamente espaçadas próximo ao head-footpole onde pode-se 

encontrar até 18 estrias em 10 μm. No entanto, em exemplares menores, as estrias se 

apresentam de modo paralelo em toda a valva .Além disso, as estrias em sua maioria, são 

uniseriadas compostas de auréolas em forma de "C" e "3", contudo, quando há o dobro do 

número de auréolas, que as estrias se tornam bisseriadas. As estrias continuam 

ininterruptamente sobre o manto, terminando em uma pequena auréola arredondada.  O 

footopole apresenta uma ponta hialina e um campo de poros grande composto por até 8 

fileiras de polos relativamente grandes. Os ramos externos da rafe ondulam-se com 

extremidades proximais externas claramente desviadas terminando em poros alargados, 

semelhantes a gotas. As extremidades da rafe distal termina em pequenas helictoglossas, 

enquanto que as da rafe proximal interna são claramente distantes e recurvadas. O estigmóide 

apresenta uma abertura interna, bem semelhante a uma fenda, bem separada da última auréola 

da estria central.  
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Distribuição na Antártica Marítima: Ilha Livingston – Ilha Shetland do Sul (ZIDAROVA; 

KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016) e Lago Glubokoe Deepe, Península Fildes, Ilha Rei 

George, Ilhas Shetland do Sul. 

Ecologia: Comumente encontrada em grandes lagos e lagoas. Grandes populações foram 

encontradas em lagos, lagoas e córregos de pH ligeiramente a muito alcalino (pH 7,78-9,3) 

com uma condutividade de baixa a moderada (<330 μS / cm) (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; 

VAN DE VIJVER, 2016). No Lago Glubokoe Deepe foi observada em todas as camadas, 

excetuando a refrente ao ano de 1990. Quanto sua abundância relativa, esta foi máxima, 

aproximadamente 7%, em 1978. 
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Ordem:Eunotiales 

Família: Eunotiaceae 

Eunotia ralitsae Van de Vijver, de Haan & Lange-Bertalot  

Referência para identificação: VAN DE VIJVER, DE HAAN & LANGE-BERTALOT, 

2014: p.275, fig.13 

Descrição: Valvas com comprimento e largura variando de 20,5 - 75,0 e 10,0 - 13,0 μm, 

respectivamente, incluindo os estágios menores estágios do ciclo celular. São arqueadas com 

margens ventrais muito menos côncavas que as margens dorsais, que se tornam convexas. Os 

ápices são amplamente prolongados, quase quadrados, com polos largamente arredondados, 

não truncados. As fissuras de rafe terminal são curvadas sobre a face da valva, aproximando-

se do meio dos polos. As estrias são uniformemente pouco espaçadas no corpo principal das 

valvas, e tornam-se mais densamente espaçadas nas extremidades de espécimes mais 

compridos, proximalmente 10-11 e distalmente 15-18 em 10 μm. São encontradas cerca de 

30-32 (34) auréolas em 10 μm. A presença de orifícios externos do rimopórtula são pouco 

visíveis nos ápices usando a MEV, contudo, internamente, é possível notar em um polo de 

valva, bem desenvolvido e  um pouco separado da helictoglossa. 

Distribuição na Antártica Marítima: Ilhas Shetland do Sul (reportada como E. praerupta 

por Kawecka et al. (1998), Van de Vijver & Beyens (1997a) e Zidarova (2008)), Ilhas 

Orcadas do Sul (reportada como E. praerupta var. inflata Grunow por Broady (1979)) e na 

Ilha Geórgia do Sul (reportada como E. praerupta por Van de Vijver & Beyens (1996, 

1997b)). Também encontrada no Lago Glubokoe Deepe, Península Fildes, Ilha Rei George, 

Ilhas Shetland do Sul. 

Ecologia: Encontrada principalmente em pequenas piscinas circumnaturais com as bordas 

cobertas de musgo e em vegetação de musgo semiúmido a seco (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; 

VAN DE VIJVER, 2016). No Lago Glubokoe Deepe foi observada em todas as camadas 

analisadas, sempre com abundância relativa inferior a 2%. 
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Ordem: Fragilariales 

Família: Fragilariaceae 

Fragilaria cf. parva Tuji & Williams 

Basinômio: Synedra familiaris f. parva Grunow  

Referência para identificação: TUJI & WILLIAMS, 2008: p. 29, figs 13-28 e ZIDAROVA, 

KOPALOVÁ & VAN DE VIJVER, 2016: prancha 4, figs.1-49  

Descrição: Valvas estreitas, variando de lineares a lineares-lanceoladas em espécimes mais 

longos e podem ser encontradas no formato lanceolado em valvas menores. Parte central 

inchada em válvulas maiores. Ápices das valvas são pequenos, variam de capitados até 

subcapitados, e são extremamente arredondados. As dimensões da valva variam de (11,0-) 

18,0-60,0 μm no comprimento e de 2,5-4,0 (-5,0) μm  na largura. A área axial é muito estreita, 

linear, e nunca alarga em direção à área central. Na área central há a formação de uma fascia 

hialina larga, frequentemente assimétrica devido a presença de estrias em um lado da área 

central. As estrias são paralelas e alternadas (17-18 em 10 μm) e não são encontradas na área 

central. Além disso, elas são unisseriadas, compostas de pequenas e arredondadas auréolas. 

Há uma rimopórtula presente perto do ápice da valva que apresenta uma abertura externa 

maior do que as auréolas. Essa abertura substitui uma auréola na última estria e não se alinha 

com as demais auréolas. Ocasionalmente podem ser observados espinhos entre as estrias na 

margem da valva e até mesmo dois espinhões ligeiramente maiores, presentes no ápice, acima 

do campo apical. O campo apical está localizado em uma depressão rasa e é composto por 

várias fileiras de pequenos poros. São observadas também, placas de manto de tamanho 

variável visíveis na margem do manto.   

Distribuição na Antártica Marítima: Ilha Livingston – Ilhas Shetland do Sul (ZIDAROVA; 

KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016) e Lago Glubokoe Deepe, Península Fildes, Ilha Rei 

George, Ilhas Shetland do Sul. 

Ecologia: Táxon amplamente encontrado na região antártica marítima, formando 

frequentemente populações muito grandes em uma ampla variedade de habitat que variam 

desde vegetação molhada e musgos terrestres até grande lagos grandes, e rios. São 

encontradas em menor frequência em áreas de infiltração (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN 
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DE VIJVER, 2016). No Lago Glubokoe Deepe só foi observada na camada datada como 

1992. 

Stauroforma inermis Flower, Jones & Round 

Referência para identificação: ZIDAROVA, KOPALOVÁ & VAN DE VIJVER, 2016: 

prancha 9, figs. 1- 46 

Descrição: Células que vivem solitárias ou em pequenas cadeias. As valvas (comprimento 

5,5-19,0 μm, largura 3,0-4,0 μm) são estreitas com formato variando entre linear-lanceoladas 

e elíptico-lanceolado com margens variando de retas a moderadamente convexas e vértices 

estreitamente arredondados. Em valvas maiores, muitas vezes os vértices são fracamente 

prolongados. Há a presença de um externo central muito estreito, linear e muitas vezes 

indistinto na microscopia de campo claro. Quanto às estrias, observa-se que elas são 

geralmente opostas e paralelas, e no caso de valvas maiores, elas apresentam um padrão 

irradiado nos ápices (20-21 em 10 μm). Através da MEV, constata-se que as estrias se 

estendem sobre o manto e são compostas por 3-6 auréolas arredondadas, que se tornam 

maiores do meio da valva para as margens. Além disso, é possível notar que em cada um dos 

ápices há a presença de um campo de poros reduzidos, composto de 2-6 poroídes pequenos, 

arredondados e muitas vezes rodeados. Nesta espécie não são observadas rimopórtulas e nem 

espinhos, contudo nota-se a presença de placas de manto no manto. 

Distribuição na Antártica Marítima: Ilha Rei George (incluindo o Lago Glubokoe Deepe), 

Ilha Nelson, Ilha Livingston – Ilhas Shetland do Sul e na Ilha Geórgia do Sul (ZIDAROVA; 

KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016). 

Ecologia: A espécie foi descrita sob o nome S. exiguiformis Flower, Jones & Round (por 

exemplo, Sterken et al., 2015, figs 2M & 2N) e foi encontrada em pequena quantidade em 

lagos das Ilhas Shetland do Sul, caracterizados por um pH circumneutral (6,7-7,5) e baixos 

valores de condutividade (<50-150 μS / cm). Na maioria dos lagos, notou-se uma visível 

influência biótica (elefantes marinhos, gaivotas algas). Uma grande população foi encontrada 

em uma pequena piscina com baixa condutividade e pH alcalino (8,4) (ZIDAROVA; 

KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016). No Lago Glubokoe Deepe só foi observada na 

camada datada como 1992. 
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Staurosirella cf.frigida Van de Vijver & E. Morales 

Referência para identificação: VAN DE VIJVER, MORALES & KOPALOVÁ, 2014: p. 

261 -263, figs. 52-76 

Descrição: Células com formato variável entre ovóides e elípticas, com margens convexas e 

ápices arredondados. Comprimento 10-14 μm, largura 3.1-4.2 μm, densidade de estrias 9-10 

em 10 μm. Apresentam um esterno central estreito, linear a debilmente lanceolado, erguido 

contpinuo. As estrias alternam entre paralelas na área central e irradiam nos ápices. Há a 

presença de espinhas espatuladas. Observa-se um campo de poros apicais em cada ápice, 

localizado no manto da valva e composto por 4-5 fileiras de poróides redondos. Nota-se 

também que a valvocópula é mais larga que resto de elementos de cinturão e portando 

apresentam fimbriais bem desenvolvidas. 

Distribuição na Antártica Marítima: Ilha Livingston – Ilhas Shetland do Sul, Ilhas Orcadas 

do Sul (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016) e Lago Glubokoe Deepe, 

Península Fildes, Ilha Rei George, Ilhas Shetland do Sul. 

Ecologia: Encontrada em lagos majoritariamente maiores com um pH bastante alcalino (7,2-

7,9) e condutividade de baixa a moderada (60-130 μS / cm). A maioria dos lagos são 

alimentados por água de degelo proveniente dos campos de neve vizinhos (ZIDAROVA; 

KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016). No Lago Glubokoe Deepe só foi observada na 

camada datada como 1992. 
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Ordem: Melosirales 

Família: Orthoseiraceae 

Orthoseira limnopolarensis Van de Vijver & Crawford 

Referência para identificação: VAN DE VIJVER & CRAWFORD, 2014: p. 249-252, figs. 

1-9 

Descrição: Valvas em forma de disco com diâmetro variável de 38-84 μm e altura do manto 

variando de 40-48 μm. Apresenta uma superfície plana que forma um ângulo reto com o 

manto. Nessa superfície são encontradas pequenas auréolas irradiadas que deixam apenas uma 

pequena área central sem nenhuma delas. Essas auréolas se tornam dispersas conforme se 

aproximam do centro da célula. Apresentam estrias unisseriadas, 10-12 em cada 10 μm, 

dispostas em linhas longitudinais densamente compactadas e paralelas ao eixo per valvar, e 

carinoportulas, de 13 a 14, na área central, rodeadas por um colar de sílica irregular, 

pronunciado e geralmente cônico. Observa-se um anel de espinhas articulares simples e 

agudas presentes na junção da face do manto / válvula 

Distribuição na Antártica Marítima: Ilha Livingston – Ilhas Shetland do Sul (ZIDAROVA; 

KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016) e Lago Glubokoe Deepe, Península Fildes, Ilha Rei 

George, Ilhas Shetland do Sul. 

Ecologia: É uma espécie rara e até agora só foi encontrada em apenas numa amostra retirada 

de um núcleo de sedimento de subfóssil (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 

2016). De acordo com Van de Vijver & Crawford (2014), junto com essa espécie foram 

encontrados táxons de água doce. No Lago Glubokoe Deepe foi observada nas camadas 

refrentes a 1992 e 1978. 
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Família: Melosiraceae  

Melosira cf. varians C. Agardh  

Referência para identificação: SOLAK & KULIKOVSKIY, 2013: p. 593-594, figs, 5-7; 

CRAWFORD, 1971: p.175-184, figs. 1-26 

Descrição: Compostas por duas valvas hemicilíndricas que parecem tocar em suas 

extremidades abertas em células recém-divididas. As extremidades fechadas são circulares e 

denominadas de "face valvar" e o resto da valva é denominado "manto da valva". A região 

entre a face da valva e o manto é chamada de 'aro da válvula' e o manto termina na sua 

extremidade aberta na borda. Através da MEV observam-se grandes poros (300-350 nm de 

diâmetro) irregulares no contorno ocorrendo tanto no manto como nas faces das valvas, e uma 

série de poros menores(50 nm de diâmetro) nas faces das valvas que são semi-ocluídos e 

apresentam contorno uniforme. A face valvar apresenta pequenos espinhos irregulares, os 

quais também estão presentes na borda da valva e que podem ser modificações das projeções 

do manto. Os espinhos da borda e da face valvar apresentam tamanho e forma diferenciada e 

são separados por uma zona onde não são observados espinhos. 

Distribuição na Antártica Marítima: Nenhuma divulgação anterior a ser encontrada no 

Lago Glubokoe Deepe, Península Fildes, Ilha Rei George, Ilhas Shetland do Sul havia sido 

reportada. 

Ecologia: espécies ticoplânctónicas, mesosapróbicas e eutrofénicas e são classificadas como 

alcalifílicas (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016). No Lago Glubokoe 

Deepe foi observada em quase todas as camadas de sedimento, entretanto com abundância 

relativa inferior a 2% sempre. 
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Ordem: Naviculales 

Subordem: Neidiineae 

Família: Brachysiraceae 

Brachysira minor (Krasske) Lange-Bertalot  

Basinômio: Anomoeoneis minor Krasske 

Referência para identificação: KOPALOVÁ, ZIDAROVA & VAN DE VIJVER, 2016: 

prancha: prancha 110, figs. 1-25 

Descrição: Válvulas lineares ou estreitamente elípticas com margens quase retas a pouco 

convexas, geralmente inflado no meio, vértices amplamente arredondados e com 

comprimento que varia de 12,0-16,5 μm e largura de 3,5-4,5 μm. Área axial é muito estreita, 

linear e se alarga levemente na área central. A área central é relativamente grande, 

arredondada, formada por um forte encurtamento das estrias que se curvam em ambos os 

lados e é geralmente limitada apenas por uma única linha de auréolas. As estrias se tornam 

paralelas em direção aos ápices, 40-43 em 10 μm, e são composta por 2-4 auréolas alongadas 

transapicalmente e irregularmente espaçadas. A rafe é reta e com terminações distais 

finalizadas em pequenos helictoglossas. 

Distribuição na Antártica Marítima: Ilha Livingston – Ilhas Shetland do Sul, Ilhas Orcadas 

do Sul e Ilha Geórgia do Sul (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016) e Lago 

Glubokoe Deepe, Península Fildes, Ilha Rei George, Ilhas Shetland do Sul. 

Ecologia: Espécie comumente observada em uma variedade de habitats aquáticos e terrestres. 

As maiores populações foram encontradas no fundo de lagoas e riachos com pH de 7,5-9,0 e 

um valor de condutividade de 110-217 μS/cm, e freqüentemente entre tapetes de 

cianobactérias (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016). No Lago Glubokoe 

Deepe foi observada em todas as camadas com abundância relativa inferior a 6%, com 

exceção da camada de 2007 que chegou a 15%. 
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Família: Cavinulaceae 

Cavinula pseudoscutiformis (Hustedt) D.G. Mann & Stickle 

Basinômio: Navicula pseudoscutiformis Hustedt 

Referência para identificação: ZIDAROVA, KOPALOVÁ & VAN DE VIJVER, 2016: 

prancha: prancha 105, figs. 1-20 

Descrição: Valvas com formato ovalado quase circular, com dimensões de comprimento de 

7,0-11,0 μm e de6,0-10,0 μm largura . A área axial é estreita e lanceolada e a área central é 

muito pequena, formada apenas por um ligeiro alargamento da área axial no centro. A rafe é 

reta com terminações proximais expandidas. A rafe proximal termina em uma linha reta e 

simples enquanto a rafe distal tem terminações de helictogolssas fracamente desenvolvidas. 

As estrias são grosseiramente pontilhadas, continuam sobre o manto e são compostas por 

auréolas arredondadas que se tornam menores ao passo que se aproximam da margem da 

valva. O par de estrias localizadas exatamente no centro da valva são paralelos entre si, 

enquanto as demais estrias são radiais 22-24 em 10 μm.  

Distribuição na Antártica Marítima: Ilhas Orcadas do Sul, Ilha Geórgia do Sul 

(ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016) e Lago Glubokoe Deepe, Península 

Fildes, Ilha Rei George, Ilhas Shetland do Sul. 

Ecologia: Pequenas populações foram observadas em algumas lagoas e lagos da Ilha James 

Ross, Antártica, que apresentavam uma faixa de pH de 7,3-7,7 e uma condutividade bastante 

baixa (<200 μS / cm). Porém pequena população foram observadas em um lago com uma 

condutividade de 1200 μS / cm. Os níveis de nutrientes e sulfato nestes locais variavam entre 

muito baixo a moderadamente alto (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016). 

No Lago Glubokoe Deepe foi observada somente na camada 1992. 
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Família: Diadesmidaceae 

Humidophila tabellariaeformis (Krasske) R.L.Lowe, Kociolek, J.R.Johansen, Van de Vijver, 

Lange-Bertalot & Kopalová (como “Humidiphila”) 

Basinômio: Navicula tabellariaeformis Krasske 

Referência para identificação: ZIDAROVA, KOPALOVÁ & VAN DE VIJVER, 2016: 

prancha 102, figs. 1-39. 

Descrição: Valvas lineares com comprimento e largura variando entre 7,0-17,0 μm e 4,0-6,5 

μm, respectivamente, com a parte central nitidamente inflada e quase rômbica e com ápices 

amplamente arredondados. A área central tem um tamanho grande, com um formato que varia 

de arredondando até rômbico, enquanto que a área axial é linear e muito estreita. Essa espécie 

apresenta uma rafe em linha reta com pequenos 'poros-like' ao final da rafe proximal e com 

uma rafe distal terminando de forma reta em helictoglossas fracamente desenvolvidos. Quanto 

as estrias, são encontradas de 26-30 em 10 μm, são grossas, irradiadas na parte central e 

paralelas nos ápices e são compostas por uma única auréola transapical alongada. Além disso, 

na parte mais inflada da valva, encontram-se uma ou mais estrias encurtadas. 

Distribuição na Antártica Marítima: Ilha Livingston – Ilhas Shetland do Sul, Ilha Ardley 

(ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016) e Lago Glubokoe Deepe, Península 

Fildes, Ilha Rei George, Ilhas Shetland do Sul. 

Ecologia: Grandes populações foram observadas em tapetes de cianobactérias no fundo de 

lagoas e lagos com pH neutro a ligeiramente alcalino (7.3-8.5) com condutividade variando de 

148-323 μS / cm. Outras grandes populações foram observadas vivendo em vegetação de 

musgo muito úmido a úmido e ocasionalmente em solos (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN 

DE VIJVER, 2016). No Lago Glubokoe Deepe foi observada em todas as camadas 

sedimentares, atingindo, em 1996, uma abundância relativa de, aproximadamente, 10%. 
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Luticola gigamuticopsis Van de Vijver 

Referência para identificação: VAN DE VIJVER & MATALONI, 2008: p. 454-455, figs. 

2-7 

Descrição: Valvas são amplamente elípticas, 38-46 mm de comprimento e 14-17 mm de 

largura, com margens quase paralelas e extremidades claramente arredondadas. A margem da 

valva oposta ao estigma é ligeiramente convexa enquanto a margem oposta é quase 

inteiramente reta. Há uma Constricção entre a parte central da válvula e os vértices muito 

distintos e mais estreitos do que as extremidades da valva. A área axial é bastante larga, 

deixando uma zona hialina linear distinta mostrando quase nenhuma mudança de largura ao 

longo de todo o seu curso. Na zona central são observados stauros, com uma conformação que 

varia de retangular até o formato de cunha, delimitados por várias auréolas irregulares e 

dispersas. Apresentam um estigma geralmente arredondado, mas às vezes ligeiramente 

transapicalmente alongado posicionado isoladamente ao final de uma fila irregular de auréolas 

e mais próximo ao centro da valva do que da margem da face valvar. Quanto à rafe nota-se 

que ela se ramifica em uma curva pouco acentuada e que nas extremidades da rafe central 

ficam nitidamente enganchadas na direção oposta ao lado que leva ao estigma da valva. São 

observadas também fissuras terminais curtas e ligeiramente curvas. Internamente na rafe 

terminal é observadas uma helictoglossa muito pequena na região terminal. Em relação as 

estrias, estas são transapicais e são pouco irradiadas próximo a zona central e vão se tornando 

mais irradiadas em direção aos polos. São encontradas cerca de 14-15 estrias em 10 mm, 

composta por 2-5 auréolas arredondadas  e terminadas em uma auréola alongada 

transapicalmente perto da margem da valva. Internamente, os poros da face valvar 

normalmente são ocluídos pelos hímenes, convergem com as estrias e formam uma tira 

contínua através de cada estria. Há a ocorrência de um nódulo central distinto.  

Distribuição na Antártica Marítima: Ilha Deception e Ilha Livingston – Ilhas Shetland do 

Sul (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016) e Lago Glubokoe Deepe, 

Península Fildes, Ilha Rei George, Ilhas Shetland do Sul. 

Ecologia: Encontrada em somente uma única amostra de solo, coletado em uma encosta 

íngreme perto do lago crater, Ilha Deception. Esse solo apresenta uma coloração escura, é 

considerado como um solo mineral antártico típico, ligeiramente ácido (pH 6,7), com baixas 

concentrações de matéria orgânica e nutrientes, e constituído por areia argilosa com baixa 

porcentagem de partículas mais grosseiras. Além disso essa localidade é caracterizada por 
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perturbações geradas por erupções vulcânicas a 150 anos. Além desta região, a espécie foi 

recentemente encontrada também em amostras de áreas de infiltração na Ilha James Ross e na 

Ilha Livingston. Ambas as localidades estão situadas na mesma área geográfica (Oceano 

Atlântico Sul) como Ilha Deception. Pelo que se é conhecido, a espécie está ausente de 

localidades no sul do Índico ou no Oceano Pacífico (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE 

VIJVER, 2016). No Lago Glubokoe Deepe foi observada de forma intermitende entrre as 

camadas e sempre com abundância relativa inferior a 1%. 
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Ordem: Naviculales 

Subordem: Sellaphorineae 

Família: Pinnulariaceae 

Diatomella balfouriana Greville 

Referência para identificação: VAN DE VIJVER, ECTOR & COX, 2012: p.214-27, figs. 1-

15 

Descrição: O cíngulo é composto por quatro cópulas abertas, não perfuradas. A valvocópula 

(VC) e a primeira cópula (C1) são quase duas vezes maiores que as outras duas (C2 e C3). As 

placas silicosas de forma irregular estão presentes no lado abvalvar da valvocópula e 

espalhadas sobre as outras cópulas, formando uma ornamentação granular. A valvocópula tem 

duas projeções grandes, ligadas por uma estrutura similar aos ‘ dentes de um zíper’ definindo 

uma abertura grande, geralmente quadrangular no meio, e duas aberturas arredondadas 

menores perto dos ápices.  

Os ramos de rafe externa são ligeiramente curvos e com desvios e apresenta 

terminações proximais expandidas. As extremidades distais da rafe são primeiro enganchadas 

na direção oposta às terminações proximais, depois recurvadas antes de seguir uma linha mais 

ou menos reta até a extremidade próxima à margem da valva. Externamente, as estrias 

transapicais são mais amplas e compostas de aréolas quadradas. Os forames aureolares são 

bastante rasos, fechados no interior por uma oclusão aparentemente imperfurada 

(provavelmente hímenes) inclinada a partir do centro da estria para a margem, onde as 

aureolas são mais profundas. As auréolas são menores, mais separadas e arredondadas em 

direção à margem da valva, e as que confinam com as áreas centrais e axiais são irregulares e 

geralmente simples. 

A transição entre a face da valva e a manta é curvada com estrias bisseriadas 

continuando sobre o manto da valva e terminando em uma única auréola irregular encostando 

em uma margem de valva  mais larga e não porosa. A estrutura interna é dominada por uma 

grande placa axial, que se expande lateralmente da área axial para ocluir pelo menos a metade 

da face da valva interna, criando estrias alveoladas, parcialmente cobertas por uma placa axial 

silícea não poros. As auréolas emparelhadas são separadas por viminas (vm) sílicas, com cada 

depressão contendo duas aureolas pequenas arredondadas, abrindo-se perto das virgens. O 

sistema de rafe abre internamente como dois ramos simples. As extremidades de rafe 

http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4490
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=139131
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=77620
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proximais não são coaxiais e nem expandidas, porém, são assimetricamente desviadas para o 

mesmo lado. O nódulo central não existe ou é apenas fracamente desenvolvido. As 

extremidades da rafe distal são retas e curtas, terminando em helictoglossas pequenas e 

indistintas, distantes dos ápices da valva. 

Distribuição na Antártica Marítima: Nenhuma divulgação anterior a ser encontrada no 

Lago Glubokoe Deepe, Península Fildes, Ilha Rei George, Ilhas Shetland do Sul havia sido 

reportada. 

Ecologia: Comumente reportada com uma distribuição mundial, porém, com preferência por 

regiões boreo-alpinas, pobres em nutrientes (KOCIOLEK; SPAULDING, 2003), É 

encontrada regularmente no Ártico (e.g. BEYENS (1989)) e regiões antárticas (por exemplo, 

(VAN DE VIJVER; FRENOT; BEYENS, 2002)). Também é por vezes encontrado em 

piscinas salobras temporárias e em solos próximos ao oceano em ilhas subantárticas 

(Observação pessoal de Van de Vijver). Na região subantártica, essa espécie é freqüentemente 

relatada em grandes populações quando habitantes de solo e musgos (VAN DE VIJVER; 

FRENOT; BEYENS, 2002) (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016). No 

Lago Glubokoe Deepe foi observada em todas as camdas sedimentares e atingiu abundâncias 

relativas acima de 15% nos anos de 2011, 2007, 1972 e 1965. 

Pinnularia borealis Ehrenberg 

Referência para identificação: ZIDAROVA, KOPALOVÁ & VAN DE VIJVER, 2016: 

prancha 173, figs. 1-22 

Descrição: Valva com formato variando de linear até elíptica (comprimento 24,1-47,1 μm, 

largura 6,0-10,0 μm) com margens fracamente convexas e vértices largamente arredondados. 

A área axial é estreita e linear e às vezes apresenta um ligeiro alargamento perto do centro. A 

área central é moderadamente grande, arredondada, delimitada por 1 ou 2 pares de estrias 

curtas, às vezes assimetricamente com 1 estria em um lado e 2 no outro lado. A rafe é 

ligeiramente lateral com fendas curvadas. As extremidades da rafe proximal são desviadas e 

apresentam unilateralmente poros centrais semelhantes a gotas. As fissuras da rafe terminal 

são em formato de foice. As estrias são transapicais, largas, distantes, se apresentam paralelas 

ou fracamente irradiadas na região central e paralelas e ligeiramente convergentes na região 

apical, 5-6 em 10 μm. 
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Distribuição na Antártica Marítima: Ilha Deception, Livingston – Ilhas Shetland do Sul e 

na Ilha Geórgia do Sul (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016), além do Lago 

Glubokoe Deepe, Península Fildes, Ilha Rei George, Ilhas Shetland do Sul. 

Ecologia: Comumente encontrada em habitats terrestres (musgos secos, solos, áreas de 

infiltração) e efluentes de água, muitas vezes formando grandes populações. Em condições 

aquáticas mais permanentes ou em musgos molhados (ou aquáticos) a espécie é menos 

frequente (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016). No Lago Glubokoe Deepe 

foi observada sempre com abundância relativa inferior a 4% em todas as camadas entre 1737 

e 1990, com exceção de 1957, qunado não foi encontrada. 

Pinnularia cf. australomicrostauron Zidarova, Kopalová & Van de Vijver 

Referência para identificação: ZIDAROVA, KOPALOVÁ & VAN DE VIJVER, 2012: 

p.22-23, figs. 135-152 

Descrição: Valvas com formato linear em espécimes menores e com formato variando entre 

linear-elíptico em espécimes menores, em ambos os casos observam-se margens paralelas a 

moderadamente convexas. Apresentam comprimento variando de 30-93 μm e largura de 8,4 a 

14,6 μm. Nessa espécie, a área axial é claramente lanceolada, sendo estreita perto dos ápices e 

se alargando em direção a área central. Nesta região central há uma fascia rômbica, 

geralmente assimétrica, em espécimes maiores e uma área rômbica com estrias encurtadas 

delimitando-a em espécimes menores. A rafe distal apresenta fissuras em forma de foice, a 

rafe lateral apresenta terminações de rafe proximal desviadas terminando em poros grandes. 

As estrias variam de pouco a moderadamente irradiadas na região central e se tornam quase 

paralelas e moderadamente convergentes em direção aos ápices 12-15, principalmente 13-14, 

em 10 μm. 

Distribuição na Antártica Marítima: Ilhas Nelson, Livigston e Rei George (incluindo Lago 

Glubokoe Deepe) – Ilhas Shetland do Sul e Ilhas Orcadas do Sul (ZIDAROVA; 

KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016). 

Ecologia: É uma das espécies mais comuns do gênero Pinnularia na Antártica, muitas vezes 

formando populações muito grandes em habitats tanto aquáticos (piscinas e lagos maiores) 

quanto terrestres (por exemplo, solo úmido e musgos em torno de pequenos corpos d'água) 

(ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016). No Lago Glubokoe Deepe foi 

observada em todas as camadas, exceto para a datada como 1848. 
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Subordem: Naviculineae  

Família: Stauroneidaceae 

Stauroneis delicata Zidarova, Kopalová & Van de Vijver,  

Referência para identificação: ZIDAROVA, KOPALOVÁ & VAN DE VIJVER, 2014: p. 

202-205 , figs. 77-92 

Descrição: Valvas com formato lanceolado (comprimento 30,7-44,0 (55,3) μm, largura 6,2-

8,1 (8,5) μm) e com margens moderadamente convexas e que se estreitam gradualmente. Os 

ápices são rostrados–subcapitados em valvas grande e rostrados em valvas menores. Nessa 

espécie, a área axial é muito estreita e linear e se alarga na região central onde são 

encontrados stauros. Esses são relativamente pequenos, com padrão variável de retangular até 

o formato de uma cunha.  Estrias transapicais são fracas, pontuais, se irradiam fracamente no 

meio da valva, tornam-se ligeiramente mais radiante em direção aos ápices e nos ápices são 

quase paralelas, 24-27 em 10 μm. Através da MEV verifica-se que elas são compostas por 

auréolas, cobertas por hímenes, são estreitas, com forma de traço e transapicalmente 

alongadas, muitas vezes irregularmente espaçadas e, portanto, variáveis em número em 10 

μm. Também é possível observar que na junção da face da valva e do manto, há uma área 

hialina estreita interrompendo as estrias que continuam depois para o manto. Com relação a 

rafe, há a presença de uma rafe lateral. Às vezes, como as valvas fortemente silicificadas não 

há a observação de rafe. Por meio da MEV, nota-se: uma rafe externa reta, com terminações 

retas ou ligeiramente curvas, proximais, que terminam com poros pequenos; fissuras distais 

alongadas, continuando sobre o manto, enganchadas, em forma de foice e que terminam em 

pequenas helictoglossas; internamente, as extremidades da rafe proximal são retas, 

terminando em um stauros espessado. 

Distribuição na Antártica Marítima: Ilhas Shetland do Sul, Ilha Geórgia do Sul 

(ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016) e Lago Glubokoe Deepe, Península 

Fildes, Ilha Rei George, Ilhas Shetland do Sul. 

Ecologia: Encontrada em uma amostra do sedimentar de um lago grande na ilha de 

Livingston e em grandes lagos com um pH circumneutral (7.3) e baixos valores de 

condutividade (<100 μS / cm) (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016). No 

Lago Glubokoe Deepe foi observada com grande frequência nas camadas analisadas e na 

maior parte do tempo com frequências relativas inferiores a 1%. 

http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=139133
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Stauroneis cf. latistauros Van de Vijver & Lange-Bertalot 

Referência para identificação: ZIDAROVA, KOPALOVÁ & VAN DE VIJVER, 2016: 

prancha 144,145, 146 e 147, figs. 1-24, 1-30, 1-7 e 1-8 respectivamente 

Descrição: Valvas com formato variando de lanceoladas a linear-lanceoladas com margens 

convexas, gradualmente afilando-se para o ápice, que em exemplares menores pode 

apresentar um formato prolongado. Apresenta uma área axial linear a ligeiramente lanceolada, 

com um pequeno alargamento em direção à zona central, onde há presença de um stauros em 

formato de 'gravata-borboleta' expandido em direção as margens. Próximo a lateral dos 

ápices, a rafe é filiforme (com aparência similar a um fio) e ligeiramente ondulada. A rafe 

proximal apresenta terminações ampliadas e praticamente retas, enquanto a rafe terminal 

apresenta fissuras com formato de foices. As estrias (19-24 in 10 μm) são curvadas, irradiadas 

em toda a valvas e compostas por auréolas que só são discerníveis em exemplares com 

tamanhos maiores.  Além do formato descrito anteriormente, as valvas dessas espécie também 

podem apresentar um formato variando de lanceoladas a elíptico-lanceolado com a  presença 

de 'ombros' logo abaixo do ápice e com um número de estrias superior ao descrito 

anteriormente (22-26 in 10 μm) como pode ser visto no Morfotipo 2. Também, podem ser 

encontrados exemplares de tamanhos maiores (morfotipo 3) onde as valvas apresentam um 

formato claramente lanceolado com a presença de uma rafe lateral e com estrias irradiadas e 

geninculadas ( 20-22 in 10) 

Distribuição na Antártica Marítima: Ilha Livingston – Ilhas Shetlnad do Sul, Ilhas Orcadas 

do Sul, Ilha Geórgia do Sul (ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016) e Lago 

Glubokoe Deepe, Península Fildes, Ilha Rei George, Ilhas Shetland do Sul. 

Ecologia: O morfotipo 1 da é o mais comumente observada nas Ilhas Shetland do Sul, 

presente em uma ampla variedade de ambientes aquáticos que variam de pequenas piscinas a 

áreas de infiltração e lagos. Também são encontradas frequentemente vivendo em vegetação 

de musgo molhado. Juntamente com esse morfotipo, o morfotipo 3 também foi observado em 

lagos maiores situados em uma montanha na Ilha James Ross. Já o moroftipo 2 é o táxon mais 

comum nos lagos da Ilhas James Ross e é praticamente ausenta nas Ilhas Shetland do Sul 

(ZIDAROVA; KOPALOVÁ; VAN DE VIJVER, 2016). No Lago Glubokoe Deepe foi 

observada em todas as camadas entre 1737 e 1919 e de maneira esparsa no restante do 

testemunho. 
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Abstract 

 

A new centric diatom, Aulacoseira glubokoyensis sp. nov., is described from the Maritime 

Antarctic region. The morphology of the species is illustrated using detailed light and 

scanning electron microscopy observations. Its main discriminating features include the 

presence of typical irregularly shaped dendritic spines, at least two rimoportulae, marginal 

striae on the discus and a very large Ringleiste. The new species is compared to related 

species worldwide. Aulacoseira principissa has so far only been found in a sediment core, 

taken from Profound Lake on the Fildes Peninsula (King George Island, South Shetland 

Islands). 

 

 

Key-words: Maritime Antarctic Region, morphology, sediment core, ultrastructure 
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Introduction 

 

The freshwater genus Aulacoseira (Thwaites 1848: 167) was established in 1848 

(Round et al. 1990). Members of this genus usually form relatively long colonies joined 

together by usually rather complex linking spines and separated usually by separation spines. 

Most species have a typical Ringleiste, uniseriate striae composed of small, rounded areolae 

covered internally by simple to complex vela, and usually one to several rimoportulae (Houk 

& Klee 2007). At present, the genus comprises a large number of species, mostly transferred 

from the genus Melosira to Aulacoseira in 1979 by Simonsen. 

The past 15 years, the genus has been intensively studied which led to the publication 

of a lot of new taxa, mainly found in the northern hemisphere and South America (e.g., Houk 

2003, Houk & Klee 2007, Usoltseva & Likhoshway 2007, Potapova et al. 2008, English & 

Potapova 2009, Genkal & Kharitonov 2009, Manoylov et al. 2009, Buczkó et al. 2010, 

Tremarin et al. 2011, 2013, 2014a). 

In the Antarctic Region, only one species was recorded so far, widespread on all sub- 

Antarctic islands such as Iles Crozet, South Georgia or Heard Island (Van de Vijver 2012). 

Initially identified as A. alpigena (Grunow in Van Heurck 1882: 86) Krammer (1991:  93), 

A. granulata  (Ehrenberg 1843:  415)  Simonsen (1979:  58)  or A. distans 

(Ehrenb. 1837: plate 1; fig. 20) Simonsen (1979: 57) (Bourrelly & Manguin 1954, Le 

Cohu & Maillard 1986, Van de Vijver & Beyens 1996, 1999, Van de Vijver et al. 2001, 2002, 

2004, 2008), it was clear that the previous identifications were a clear example of force-

fitting the sub-Antarctic species into European or North American species (Tyler 1996). The 

unknown was therefore described in 2012 as A. principissa Van de Vijver (2012: 35). 
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During the analysis of a sediment core from Fildes Peninsula (King George Island, 

South Shetland Islands, Maritime Antarctic Region), an unknown Aulacoseira taxon was 

observed, that was clearly not conspecific with the sub-Antarctic populations of A. 

prinicpissa. Analysis of the sub-fossil population using detailed light and scanning electron 

microscopy revealed that the species should be described as new for science. The present 

paper describes this new Aulacoseira species as A. glubokoyensis sp. nov. and compares its 

morphology with related Aulacoseira taxa. 

 

 

Material & Methods 

 

The sample used in this study was taken from 50 cm drilled core from Profound Lake 

(formerly known as Lago Glubokoe or Glubokoye), situated on Fildes Peninsula, the largest 

ice-free area (29 km2) of King George Island, the largest of the  South  Shetland Islands, 

located in the extreme southwestern part of the island. The area has a rather gentle 

topography and is covered by more than 80 lakes and ponds. 

Profound Lake (62 ° 11,066'S, 58 ° 54,413'W) is located 500 m from the base of the 

Collins glacier, close to the Uruguayan research base (Artigas) and Maxwell Bay. 

Morphologically it has a surface area of 90 km² and 14.7 m maximum depth (Watcham et al, 

2011). This lake is situated in a marine abrasion terrace (Simonov, 1977) and is characterized 

by the presence of clay, silt, sand and some submerged mosses (Schmidt et al.,1990), as 

observed in the 50 cm drilled core sediment composition. 

Diatom samples were prepared for LM observation following the method described 

in Van der Werff (1955). Small parts of the samples were cleaned by adding 37% H2O2 and 

heating to 80°C for about 1h. The reaction was completed by addition of  KMnO4. Following 

digestion and centrifugation (three times 10 minutes at 3700 x g), cleaned material was 

diluted with distilled water to avoid excessive concentrations of diatom valves on the slides. 

Cleaned diatom material was mounted in Naphrax®. The slides were analyzed using an 

Olympus BX53 microscope, equipped with Differential Interference Contrast (Nomarski) and 

the UC30 Imaging System. Sample, stub and slide are stored at the Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (Brazil) and the BR- Collection of the Botanic Garden Meise (Belgium). For 

scanning electron microscopy (SEM), parts of the oxidized suspensions were filtered through 

polycarbonate membrane filters with a pore diameter of 1 µm, pieces of which were fixed on 
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aluminum stubs after air-drying. The stubs were sputter-coated with a Gold-Palladium layer 

of 20 nm and studied in a JEOL JSM-7100F SEM microscope at 1 kV (Botanic Garden 

Meise, Belgium). Morphological terminology follows Crawford (1981), Round et al. (1990), 

Crawford & Likhoshway (1999, 2002), Houk (2003) and Houk & Klee (2007). The 

morphology of the new species has been compared with the ultrastructure of known species 

(a.o. Krammer 1991, Krammer & Lange-Bertalot 1991, Houk 2003, Houk & Klee 2007, 

Tremarin et al. 2011, 2012, 2013, 2014a, 2014b)). 

 

Observations 

 

Division Bacillariophyta 

 

Sub-division Coscinodiscophytina 

Class Coscinodiscophyceae Subclass 

Coscinodiscophycidae Order 

Aulacoseirales 

Family Aulacoseiraceae 

Genus Aulacoseira 

Aulacoseira glubokoyensis Oaquim, Moser, Evangelista & Van de Vijver   sp.nov. 

(Figs 1–29) 

 

LM (Figs 1–18): – Frustules in long chains (Fig. 1). Valve diameter 7.5–12.0 μm (mean 

 

10.11 ± 1.04 μm; n = 25), mantle height 4.5–6.0 μm (mean 5.2 ± 0.4 μm; n = 25). Ratio of 

mantle height to diameter between 0.5 and 0.7 (mean 0.6 ± 0.1; n =25). Mantle stria density 

15–16 in 10 μm (n = 25). 

SEM (Figs 19–29): Mantle: Girdle bands entirely perforated by very fine pores, 

rarely well visible even in SEM, but typical of those found in other Aulacoseira species 

(Crawford & Likhoshway 1999) (Fig 19). Collum, the lowest part of the mantle lacking 

areolae narrow, max. only 5% of the total mantle height (Figs 20, 21, 23), entirely covered 

by narrow, raised ribs (Figs 21, 23). Some valve mantles show a typical     “Mu  ller Step” 

(sensu Mu  ller 1884 and Crawford & Likhoshway 1999) (Figs. 20, 21 & 23). Between the 

mantle striae, numerous small, siliceous plaques present (Figs 21, 22). Areolae: Mantle striae 
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composed of relatively small, irregularly rounded areolae, arranged in well separated rows, 

oblique to spiraling (Figs 20, 21, 23). Areola density per stria ranging between 19 and 21 in 

10 μm (n = 10). Striae continuing uninterruptedly over the mantle/valve face margin onto the 

valve face (Fig. 23). Internally, areolae on both mantle and valve face covered individually 

by irregular rosettes of vela (Crawford & Likhoshway 2002) (Figs 28, 29). Discus: generally 

flat, never verrucose lacking papillae (Figs 24, 25). Transition to the mantle weakly 

depressed between the spines (Fig. 25). Discuss usually showing one or two marginal rings 

of areolae. Inner row of areolae usually composed of much smaller, rounded pores the 

areolae between the spines being much larger (Fig. 24.). Occasionally, several irregularly 

scattered areolae present on the discus (Figs 10, 16, 17, 25). Ringleiste: Ringleiste very 

broad, covering almost half of the valve width (Fig. 26) located at the junction between the 

areolated mantle and the collum (Fig. 27), protruding into the cell with a thickened rim (Figs 

26, 27). Spines: At the junction of the mantle and the valve face, a marginal ring of well-

developed linking spines present, separated from each other by one single areola (Figs 20, 

21, 22, 23, 24, 25). Spines straight to irregularly cruciform to dendritically shaped (Fig. 22). 

Typical separation valves with characteristic long, pointed separation spines never observed. 

Rimoportula: at least two rimoportula observed, situated on the Ringleiste, (Figs 28, 29, see 

arrows). Rimoportulae clearly stalked, never overlapping the Ringleiste (Fig. 29). 

Type:– Fildes Peninsula, King George Island, South Shetland Islands, sample P04-

Artigas, (leg. A. Oaquim), coll. date 25/03/2013 (holotype BR!, slide no. 4490, isotype R! 

slide no. 232252, Herbarium do Museu Nacional, Brazil, isotype PLP! slide no. 328, 

University of Antwerp, Belgium). 

Etymology:– The specific epithet glubokoyensis refers to the old name of Profound 

Lake, (Lago Glubokoe or Ozero Glubokoye), on Fildes Peninsula where the sediment core 

was taken. 

Ecology & Distribution:– The new species is at present only known from the 

sediment core taken from Profound Lake, the type locality on King George Island. The 

layers in which A. glubokoyensis was frequently observed are dominated by several 

Psammothidium taxa such as P. abundans (Manguin in Bourrelly & Manguin 1954: 19) 

Bukhtiyarova & Round (1996: 22), P. subatomoides (Hustedt in Schmidt et al. 1936: pl. 

404, fig. 33–35) Bukhtiyarova & Round (1996: 13–14) and P. confusoneglectum Kopalová 

et al. (2016: 9). Other subdominant taxa include Diatomella balfouriana Greville (1855: 

259), Fragilaria sp., Stauroforma exiguiformis (Lange-Bertalot 1993: 45–46)   Flower   et   

al.   (1996):   53–54,   Planothidium   renei   (Lange-Bertalot & Rol.Schmidt in Schmidt et 
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al. 1990: 64–65) Van de Vijver in Van de Vijver et al. (2002:102) and Cavinula 

pseudoscutiformis (Hustedt in Schmidt et al. 1930: pl. 370, fig. 46) D.G.Mann & Stickle in 

Round et al. (1990: 665). This species composition is typical for aquatic conditions with a 

significant influence of a wet, submerged or surrounding moss vegetation (Zidarova et al. 

2016). 

 

 

Discussion 

 

There are only a few discriminating features to distinguish the different Aulacoseira 

taxa such as the number and position of the rimoportula, structure of the striae, the areola 

pattern on the discus, the shape of the Ringleiste and the shape and size of the linking spines 

(see Houk & Klee 2007 for an overview of spine types). It is usually not possible to separate 

a species based on one single feature making a combination of unique features necessary to 

clearly separate the different taxa. Aulacoseira glubokoyensis presents a unique combination 

of morphological characteristics that discriminates the species from all other, at present 

known, Aulacoseira taxa worldwide. Originally, the new species was identified as A. lirata 

(Ehrenberg 1843: 415) Ross (in Hartley 1986: 606-607) (Schmidt et al. 1990) since the 

discus is also hyaline with only 1–2 rows of areolae near the marginal rim. In A. alpigena 

(once considered to be a variety of A. lirata: A. lirata var. alpigena (Grunow in Van Heurck 

1882: pl. 86, fig. 28-29) Haworth (1990: 195), the mantle striae are also either oblique to 

even spiraling. Both taxa differ however significantly. The Ringleiste is much smaller in A. 

alpigena, and the shape and position of the rimoportula differs markedly: in A. alpigena, the 

rimoportulae are connected to the valve mantle and are overlapping the Ringleiste, a feature 

never observed in A. glubokoyensis. The spines in A. glubokoyensis are more or less similar 

to the ones on A. alpigena although in thelatter, they seem to be more regularly spatulate 

with a less prominent ramification, than in A. glubokoyensis (Krammer 1991, Houk & Klee 

2007). Aulacoseira lirata has a much lower mantle height compared to the diameter of the 

discus with a different striation pattern (i.e. showing an irregular areolar pattern and less 

oblique striae) and cruciform to dendritic linking spines. 

The broad, thickened Ringleiste is a feature that A. glubokoyensis shares with several 

Aulacoseira taxa such as A. hibschii (Reichelt 1899–1900: 31–32) Houk (in Houk & Klee 

2007: 103), A. reicheltii Houk & Klee (2007: 102), A. spiralis (Ehrenberg 1845: 61) Houk & 
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Klee (2007: 101), A. scalaris (Grunow in Van Heurck 1882: pl. 86, figs 30–33) Houk et al. 

(2007: 63), A. procera (Ehrenberg 1842: 337) Houk & Klee (2007: 95) and A. veraluciae 

Tremarin et al. (2014a: 215). They can all be separated based on other morphological 

features. Aulacoseira spiralis always shows curved colonies and has at least 4 rimoportulae. 

Aulacoseira scalaris has bluntly rounded, never bifurcating linking spines, at least more than 

3 rimoportulae and a discus entirely covered with areolae, all features that have never been 

observed in A. glubokoyensis. Aulacoseira procera has a discus with only marginal areolae 

but presents very broad, never bifurcating acute spines and A. reicheltii has very long valves 

with a mantle height that is several times larger than the discus diameter. Aulacoseira 

hibschii shows a discus entirely covered by areolae and very acute, never bifurcating spines. 

Finally, A. veraluciae has very large separation spines, a feature never observed in A. 

glubokoyensis. 

Several taxa show marginal areolae on their discus. Aulacoseira ambigua (Grunow in 

Van Heurck 1882: pl. 88, figs 12–15) Simonsen (1979: 56) has only one row of areolae at 

the margin, between the spines, but this species has long, very acute spines, several 

rimoportulae and a rather narrow Ringleiste, a combination of features that A. glubokoyensis 

never presents. Aulacoseira calypsi Tremarin et al. (2013: 293), described from northern 

Brazil (Tremarin et al. 2013) has larger valves (up to 20 µm), broad conical spines and a 

parallel striation pattern on the mantle (Tremarin et al. 2013). Aulacoseira pantanalensis 

Tremarin et al. (2014b: 184) and Aulacoseira samariana Tremarin et al. (2014b: 189) differ 

in their spine structure, a lower mantle height and a different structure of their rimoportula 

(Tremarin et al. 2014b). 

It is clear that this subfossil species from the Maritime Antarctic Region shows no 

resemblance to any of the already described taxa worldwide. A description as a new species 

is therefore justified. Its dominance in some of the samples of the sediment core is quite 

remarkable as in recent material from the Maritime Antarctic Region, Aulacoseira taxa have 

only been rarely observed (Kellogg & Kellogg 2002, Zidarova et al. 2016). Several of these 

records most likely represent A. glubokoyensis. Schmidt et al. (1990) recorded in their 

sediment core of the Tiefersee on Fildes Peninsula (= Profound Lake or Lago Glubokoye) 

Aulacoseira lirata, a species that shows some similarities with A. glubokoyensis (see above). 

Kawecka et al. (1998) found in some ponds near the Polish Arctowski station (King George 

Island) several valves (though not abundant) of A. alpigena that also is rather similar to A. 

glubokoyensis (see above). Other Aulacoseira records in the Maritime Antarctic Region are 

less clear to what species they belong (e.g., A. ambigua (Grunow in Van Heurck 1882: pl. 
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88, fig. 12-15) Simonsen (1979: 56): Livingston Island (Temniskova-Topalova et al. 1996, 

A. granulata: King George Island (Vinocur & Unrein 2000)). Unfortunately none of the 

mentioned records is illustrated but a very thorough survey of the freshwater diatom flora of 

the South Shetland Islands and James Ross Island (Zidarova et al. 2016) did not reveal any 

Aulacoseira taxa. As in most cases only a few empty valves were found (see for instance in 

Vinocur & Unrein 2000, p. 863), it is possible that contamination with non-antarctic material 

could be the source of the record. At present, the only Aulacoseira taxon known from the 

Antarctic Region is A. principissa, present in lakes and pools of South Georgia, Iles 

Kerguelen, Iles Crozet, Heard Island and the Prince Edward Islands (Van de Vijver 2012). 

The finding of A. glubokoyensis is the second confirmed record from the Antarctic Region. 
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FIGURES 1–18: LM images of Aulacoseira glubokoyensis. All pictures taken from the type population 

(Profound Lake, Fildes Peninsula, King George Island, sample P04- Artigas). Figs 1–6 show girdle views 

whereas Figs 7–18 show valve views. Figs 7–9: Valve views showing the Ringleiste. Figs 10-18: Decreasing 

size range of valve views. Note the irregular areola pattern in Figs 10, 16 & 17. Scale bar represents 10 μm. 
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FIGURES 19–23: SEM images of Aulacoseira glubokoyensis. All pictures taken from the type population 

(Profound Lake, Fildes Peninsula, King George Island, sample P04- Artigas). Fig. 19: Chain of several entire 

frustules showing the linking spines and parts of the girdle bands. Fig. 20. One entire frustule linked via linking 

spines to two adjacent valves. Note the Müller step. Fig. 21: Two valves linked with irregularly shaped linking 

spines. Fig. 22: Detail of the linking spines and mantle plaques. Fig. 23: One entire valve showing a well-

developed Müller step and partially broken spines. Scale bar represents 10 µm except for Fig. 22 where scale 

bar = 1 µm. 
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FIGURES 24–29: SEM images of Aulacoseira glubokoyensis. All pictures taken from the type population 

(Profound Lake, Fildes Peninsula, King George Island, sample P04- Artigas). Fig. 24: Valve view showing the 

marginal ring of spines and two row of marginal areolae. Fig. 25: Valve view with marginal ring of spines but 

irregular areolae pattern showing several scattered areolae. Fig. 26: Inside view with the very broad, thickened 

Ringleiste. Fig. 27: Detail of a broken valve part with the Ringleiste. Note the thickening at the end of the 

Ringleiste. Fig. 28. Inside view of a broken valve showing two rimoportulae (arrows). Fig. 29: Detail of a 

fragment showing vela from the inside and one of the stalked rimoportulae. Scale bars represent 10 µm except 

for Figs 27 & 29 where scale bar = 1 µm.  
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ANEXO III 

Prancha 1  

 

Figura 34: Espécies agrupadas no primeiro grupo na análise de cluster. Humodophila tabellariaeformis (a) vista 

lateral - 2μm(b) vista valvar - 2 μm e (c) vista valvar - 10 μm; Pinnularia sp. (d) vista lateral - 10 μm, 

Diatomella balfouriana (e) vista lateral - 10 μm (f) vista valvarl - 10 μm (g) vista lateral - 10 μm (h) vista lateral 

de metade da célula- 10 μm 
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Prancha 2 

 

Figura 35: Espécies agrupadas no segundo grupo na análise de cluster. Eunotia ralitsae (a)(b) vista valvar - 10 

μm (c) vista lateral - 10 μm, Planothidium australe (d) vista valvar - 10 μm, Pinnularia cf. australomicrostauron 

(e) (g) vista lateral - 10 μm (f) vista valvar - 10 μm, Achnanthidium cf. maritimo- antarcticum (h) (i) vista valvar 

- 10 μm  

 

 

 

 

 

 

 

Prancha 3 
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Figura 36: Espécies que compõe o terceiro grupo formado na análise de cluster. Brachysira minor (a) vista 

valvar - 1 μm (b) vista valvar - 2 μm , Fragilaria cf. capuccina (c)(d) vista lateral - 2 μm (e) vista valvar - 10 

μm, Gomphonema marítimo antarcticum (f) vista valvar - 5 μm (g)(h) vista valvar - 10 μm, Nitzschia cf. 

kleinteichiana (i) vista valvar - 5 μm (j) vista valvar - 10 μm, Pinnularia borealis (k) vista valvar - 10 μm (l) 

vista valvar - 10 μm, e Planothidium rostrolanceolatum (m) (n)vista valvar - 2 μm (o)(p) vista valvar -102 μm. 
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Prancha 4 

 

Figura 37: Espécies agrupadas no quarto grupo da análise de cluster. Stauroneis cf. delicata (a) vista valvar - 5 

μm (b) detalha da extremidade final em vista valvar - 2 μm (c) vista valvar - 2 μm (d) vista valvar - 5 μm, 

Melosira varians (e) vista valvar - 10 μm e Gomphonema sp.(f) vista valvar - 2 μm 
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Prancha 5 

 

Figura 38: Espécies não agrupadas na análise de cluster. Aulacoseira glubokoyensis (a) vista valvar - vista 2 μm 

(b) vista lateral formando cadeia - 2 μm (c) 2 μm (d) vista lateral - 2 μm (e) vista valvar - 10 μm (f) vista lateral 

formando cadeia-10 μm (g) vista lateral formando cadeia- 10 μm (h) vista valvar e lateral - 10 μm,  

Psammothidium abundans (i) vista das duas valvas abertas- 2 μm (j) vista da valva que contém a rafe - 2 μm (k) 

vista valvar- 10 μm  Humidophila sp. (l) vista valvar- 10 μm (m) vista lateral- 10 μm 

 

 

 


