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Resumo: 

As amebas testáceas são protistas heterotróficos, considerados predadores chave 

dentro da cadeia microbiana. Integra, preferencialmente, a microbiota dos sistemas 

limnéticos, apresentando uma alta produção de biomassa tanto em escalas 

temporais, quanto espaciais. São organismos sensíveis às alterações do meio, e por 

esta razão são considerados bons bioindicadores de qualidade da água. O lago 

Paranoá localiza-se na área urbana do Distrito Federal, abrangendo cerca de 18% 

de seu território. Este reservatório tem sido objeto de estudo sobre a composição de 

sua microbiota, contudo não há registro de trabalhos com as amebas testáceas. 

Visto a importância deste táxon nos ecossistemas limnéticos, este trabalho 

apresenta o primeiro levantamento da composição da comunidade das amebas 

testáceas realizado no braço sul do lago Paranoá. Realizou-se coletas em dois 

períodos climáticos (seca\chuva), identificando no total 49 espécies de seis famílias, 

Difflugidae, Lesquereusiidae, Arcellidae, Centropysidae, Eugliphidae e 

Phryganellidae, sendo a primeira contendo o maior número em espécies e a última, 

o menor. Aparentemente, as estações climáticas regulam a composição da 

comunidade das amebas testaceas, sendo a estação chuvosa a apresentar maiores 

índices de riqueza. O presente estudo trata-se de um trabalho taxonômico que 

objetivou ampliar o conhecimento da biodiversidade do lago Paranoá, bem como 

subsidiar futuros trabalhos nesta área. 

Introdução 

As amebas testáceas são organismos eucariontes e unicelulares, que se 

caracterizam por possuir uma carapaça (teca) que envolve e protege o seu 

citoplasma (Ogden e Hedley, 1980; Souza, 2008). Esta carapaça é constituída de 

materiais variados, de origem endógena, quando o material constituinte é secretado 

pelo organismo, ou exógena, quando constituído por partículas disponíveis no 

ambiente que foram acimentadas por substância de origem citoplasmática. A 

carapaça possui uma abertura, nomeada de pseudostoma, por onde a ameba 

projeta os pseudópodes para a sua locomoção e alimentação (Souza, 2008).  

As amebas testáceas, também chamadas de tecamebas, são protistas 

heterotróficos, havendo espécies que se alimentam de recurso específico e outras 

que são polífagas, e estudos recentes ressaltam que estes organismos são 



2 
 

elementos chaves da cadeia microbiana, atuando significativamente na estrutura da 

mesma. (Jessey et al 2013). E ainda, ocorrem em ambientes úmidos e de água 

salobra (Souza, 2008; Potter e Knoll, 2000), mas com maior frequência em 

ambientes aquáticos dulcícolas, onde se encontram associadas, preferencialmente, 

à vegetação litorânea e ao sedimento (Hynes, 1976), e estudos recentes também 

evidenciam altas taxas de densidade de tecamebas na região planctônica (Hardoin, 

1997, Velho et al., 1999, 2003, 2004). 

Por apresentarem alta frequência e produção de biomassa, mesmo em 

pequenas quantidades de sedimento e sua sensibilidade às condições ambientais, 

fazem com que as amebas testáceas sejam considerados ótimos bioindicadores de 

eutrofização de ambientes aquáticos (Booth, 2001; Scott et al. 2001; McCarthy et 

al.,1995). A sensibilidade ambiental e o curto tempo de geração, possibilita estudar 

as tecamebas tanto em escala temporal quanto espacial (Hardoim, 1997, 

Herckman,1996), e essas características aliadas a permanência das carapaças 

rígidas durante um longo período de tempo nos ambientes, as tornam bons 

instrumentos de estudos paleontológicos (Wilmshurst et al., 2003).  

O lago Paranoá foi criado no final da década de 50, visando a melhoria das 

condições climáticas do Distrito Federal (Ferrer & Negro, 2011). Este reservatório 

apresenta diversos estudos sobre a sua microbiota, como visto em diversos 

trabalhos como o de Batista (2007), que analisou a estrutura da comunidade 

associando com a qualidade da água do Paranoá, e ainda, Pinto-Coelho (1983) que 

associou o zooplâncton e fitoplâncton quantitativamente e qualitativamente, entre 

outros (Ribeiro, 2001; Fonseca et al 2002). Apesar da grande importância ecológica 

das amebas testáceas dentro dos sistemas aquáticos de água doce, para o lago 

Paranoá não há registro de nenhum estudo a respeito desses organismos, sendo 

uma grande lacuna no entendimento desses ambientes. 

Segundo Schwind et al (2013),  exceto para Europa e a América do Norte, 

as pesquisas sobre este táxon a nível mundial encontram-se em processo de 

desenvolvimento. A região européia destaca-se como a principal região com 

publicações sobre a temática devido ao tempo de estudo e o número de 

especialistas. Lansac-Tôha et al, (2007) consideram que os estudos sobre as 

amebas testáceas estão ainda no estágio inicial, mesmo com o aumento crescente 
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de publicações. Nos últimos anos a região Centro-Oeste lidera em publicações 

sobre o estudo desses organismos, principalmente devido aos estudos realizados no 

Mato Grosso do Sul, contudo, ainda é considerado baixo o número de publicações a 

nível nacional (Schwind et al, 2013).  

No Brasil existe uma grande lacuna no conhecimento sobre as amebas 

testáceas, principalmente sobre trabalhos taxonômicos que são básicos para os 

demais estudos, pois não se pode predizer nada sobre o ambiente e seus 

organismos se não os conhece-los. 

 

Objetivo: 

Avaliar a riqueza e composição das amebas testáceas no braço sul do lago 

Paranoá, com o intuito de conhecer os organismos que compõe essa biota tão 

importante para a compreensão desse ecossistema, além de fornecer subsídios 

para futuros trabalhos ecológicos nesse ambiente, tendo em vista que o estudo 

trata-se de um trabalho inédito para o local. O presente estudo se trata de um 

trabalho descritivo e exploratório de modo que não comporta uma hipótese testável. 

 

Metodologia 

3.1 Área de Estudo  

O lago Paranoá localiza-se no Planalto Central Brasileiro, especificamente 

na região urbana do Distrito Federal (Lat: 15º 48’S e Lon: 47º 50’W), ocupando cerca 

de 18% de seu território (Ferrer e Del negro, 2012). 

O Braço Sul do lago Paranoá é a região recebe efluentes provenientes da 

Estação de Tratamento de Esgoto Sul, e da Região Administrativa do Riacho Fundo 

(Branco,1991; Altafin et al., 1995). Apresenta área superficial de 4,6 km², com 

profundidade máxima de 19m e média de 8,6m e volume total de 39,3 X 10 m³ 

(Mattos et al., 1992). 

3.2 Amostragem 

Foram demarcados seis pontos de amostragem, à margem do lago, com 

aproximadamente 50 metros em média entre um ponto e outro. Para cada local de 
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amostragem, foram realizadas coletas em dois períodos distintos: seca (julho e 

agosto/2013) e chuva (novembro e dezembro/2013), com rede de plâncton de 68 

micrometros de abertura. As amostras foram fixadas com álcool 70% em potes de 

vidro. 

 

Desenvolvimento: 

Os organismos de cada amostra em particular foram triados em câmaras 

de Sedwick-Rafter modificada de 2mm sobre microscópio óptico. Identificaram-se as 

amebas testáceas, ao menor nível taxonômico possível utilizando bibliografias 

especializadas e consulta a especialistas. 

 

Resultados 

Foram identificados 49 táxons, pertencentes a cinco famílias. Destas, 

Difflugiidae apresentando o maior número de espécies (20 táxons), Lesquereusiidae, 

Arcellidae e Centropyxsidae, (todas com 8 táxons), e Eugliphidae (3) e 

Phryganellidae (2) (Tabela 2). A riqueza encontrada pode ser considerada alta, em 

comparação a outros trabalhos realizados no Centro-Oeste, ainda mais se 

considerarmos que o trabalho se concentrou apenas na parte sul do reservatório do 

lago Paranoá. Em pesquisa realizada no reservatório Corumbá, no estado de Goiás, 

por Takahashi et al (2009) contabilizou-se apenas 35 táxons, enquanto que Alarcão 

(2013) em estudo realizado na lagoa Bonita identificou 31 táxons de amebas 

testáceas. Lembrando que para todos os trabalhos citados anteriormente, o espaço 

amostral analisado foi maior que o do presente estudo. 

Vale ressaltar que essa riqueza se torna mais significativa se comparada 

com grupos tradicionais estudados no lago como cladóceros com 3 táxons 

registrados por Starling (2000), nove táxons registrados por Elmoor et al.(2004) e 10 

registrados por Batista (2007). Para copépodes essa discrepância se torna maior 

com apenas 2 táxons registrados por Batista (2007) e 1 registrado por Starling 

(2000). 
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No geral, a maior parte dos organismos encontrados é comuns aos dois 

períodos, 53% aproximadamente. O período chuvoso apresentou 44 táxons no total, 

sendo 37% dos táxons exclusivos para esse período (Tabela 2). Dentre os pontos 

amostrados na chuva, o ponto 6 foi o mais rico com 20 táxons, já o ponto 1 

apresentou somente 9 táxons de tecamebas. No período de seca, o número de 

táxons encontrados foi reduzido, 32 táxons no total, sendo apenas 6 táxons 

exclusivos do período de seca (Tabela 2). Já a riqueza foi diferenciado com os 

pontos 1 e 3 apresentando a maior riqueza (13 táxons) e os pontos 6 e 5 com os 

menores valores (6 e 5 respectivamente). 

A análise dos períodos abrangidos pelo estudo demonstrou que a estrutura 

da comunidade das tecamebas modifica-se de um período à outro (Tabela 2). O 

período da chuva apresentou maiores índices de riqueza do que o período de seca. 

O maior índice de riqueza na chuva pode estar associado ao maior alagamento das 

áreas litorâneas, permitindo uma maior área de colonização para os táxons,  

 

Tabela 2. Lista de táxons de tecamebas identificadas no braço sul do lago Paranoá (“x” = chuva e “o”= seca). 

  Pto1 Pto2 Pto3 Pto4 Pto5 Pto6 

Chuva 

Seca 

Só 

Chuva 

Só 

Seca 

ARCELLIDAE Ehrenberg, 1843                   

Arcella megastoma Pènard, 1913 xo x xo xo x xo 1   

A. hemisferica Perty, 1852  x o    1   

A. dentata Ehrenberg,1838 o x x    1   

A. mitrata Leidy, 1879 o        1 

A. esférica   o      1 

A. crenulata Deflandre,1928  x      1  

A. vulgaris var. undulata Deflandre,1928 o        1 

A. discoides Ehrenberg, 1871 xo xo x xo x xo 1   

CENTROPYXIDAE Jung, 1942                   

Centropyxis ecornes (Ehrenberg, 1841) xo  xo x x xo 1   

C. arcelloide      x  1  

C. aculeata (Ehrenberg, 1830) Stein, 1859 x  xo xo x xo 1   

C. constricta (Ehrenberg, 1841) o   x   1   

C. delicatula Penard, 1902 o        1 

C. discóide Pénard,1890 o xo     1   

Cyclopyxis kahli Deflandre, 1912      x  1  

C. spinosa Cash,1905     x   1  

DIFFLUGIIDAE Wallich,1864                   

Difflugia globulosa (Dujardin, 1837) Pénard, 1902  x o o   1   
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D. baccilarium Perty, 1849     o x 1   

D.acuminata Ehrenberg,1838  x x x x x  1  

D.cf elegans Pénard, 1890   x     1  

D. cf gramen Pénard, 1902      x  1  

D.cf lithophila Pénard, 1902      x  1  

D. cf lobostoma multilobada Gauthier-Lièvre e Thomas,1958      x  1  

D. muriculata Dioni, 1970   xo x   1   

D. ft lobostoma cornuta Leidy, 1879  o o      1 

D. limnetica var. tuberculata      x  1  

D. lobostoma  Leidy,1877     x x  1  

D. amphora  x x     1  

D. limnetica Pénard,1912  x xo  x x 1   

D. corona tuberculata Vucetich, 1973 o o   xo  1   

D.pseudocucurbitella pseudogramen  o   o x 1   

D. oblonga Ehrenberg,1832   x x    1  

D. capreolata Pénard,1902    x    1  

D. SP 1    x x    1  

D. urceolata Carter, 1864     xo o 1   

D. schuurmani Van Oye, 1932  x o o x x  1   

LESQUEREUSIIDAE Jung, 1942                   

Lesquereusia modesta Rhumbler,1895 x x x o  x 1   

L.spiralis (Ehrenberg) Butschili, 1880 x o o   x 1   

L. modesta var. caudata Playfair, 1917 xo   o  x 1   

L. globulosa Gauthier-Lièvre & Thomas, 1959   o    1  1 

Protocurcubitella coroniformes Gauthier-Lièvre e Thomas,1960 x o xo o x o 1   

Netzelia wailesi (Ogden,1980) Meisterfeld,1984 o x   x o 1   

N. cf ovóide  x    x  1  

N. SP1   o    x 1   

EUGLYPHIDAE Wallich, 1864                   

Euglypha acantophora (Ehrenberg 1841)    x   o 1   

E. SP1      x  1  

E. Tuberculata      x  1  

PHRYGANELLIDAE Jung,1942                   

Phryganella sp2     o x 1   

P. SP3 o   o  x 1   

 9/13 13/9 14/13 11/8 13/5 20/8 26/53 % 18/37 % 

6/12 

% 

No entanto, a análise de esforço espacial demonstra que mais estudos são 

necessários tendo em vista a não estabilização das curvas de amostragem em 

ambos os períodos analisados. As figuras 1 e 2 representam, respectivamente, os 

gráficos de riqueza do período da seca e chuva. Ambos apresentaram uma curva 

ascendente, demonstrando que a cada ponto analisado novas espécies eram 

identificadas.  
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Figura 1. Curva de acumulação de espécies de amebas testáceas no 
período da chuva (2013), do braço sul do Lago Paranoá - DF. 

 

 

Figura 2. Curva de acumulação de espécies de amebas testáceas no 
período da chuva de 2014, no braço sul do Lago Paranoá - DF. 

 

Na análise temporal, quando somadas as duas estações, percebe-se que 

existe uma tendência e estabilização da riqueza, mas que infelizmente são 

necessários mais estudos para inferir se tal padrão se mantém (Figura 3).  

 

Figura 3. Curva de acumulação de espécies (riqueza) de amebas 
testáceas nos períodos de seca (2013) e de chuva (2014) no braço sul 
do Lago Paranoá - DF. 
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Estes dados do presente estudo revelam que a composição de amebas 

testáceas no Lago Paranoá tende a abranger mais táxons do que os registrados até 

o momento na região do braço sul, tanto espacial como temporalmente, tendo em 

vista que em nenhuma das duas análises houve a estabilização das curvas de 

riqueza. Para tal fim, é preciso que sejam analisados mais pontos amostrais, 

abrangendo mais regiões das margens do Lago Paranoá bem como os dois 

períodos hidrológicos. 

 

Considerações finais: 

Este estudo é o primeiro levantamento taxonômico das amebas testáceas no 

lago Paranoá. Os resultados demonstraram que a riqueza encontrada no lago 

mesmo que em uma pequena faixa de amostragem é relevante, inclusive se 

comparada com trabalhos de ambientes próximos com maior área amostrada. A 

variação dos índices de riqueza revela que para se entender a real composição das 

tecamebas são necessárias amostragens abrangendo os diversos habitats e 

microhabitats dos ambientes. E ainda observou-se que a estação climática 

aparentemente é um regulador da composição de tecamebas do lago, tendo em 

vista as diferenças encontradas para os dois períodos amostrados. Logo, 

amostragens de tecamebas, devem sempre considerar a escala temporal. 

Por fim, as amebas testáceas apesar de negligenciada na maioria dos 

estudos, podem ser uma boa ferramenta para estudos ecológicos no lago. O número 

de táxons identificados nesse primeiro estudo revela uma riqueza elevada se 

comparada com grupos tradicionais como copépodes e cladóceros.  
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