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RESUMO 

Dentre as comunidades biológicas aquáticas, microrganismos como os protistas flagelados são reconhecidos 
como bons indicadores de qualidade da água, devido aos seus curtos ciclos de vida e resposta rápida as 
alterações ambientais. Além disso, possui papel fundamental na ciclagem de nutrientes, acúmulo de biomassa 
e fluxo de carbono nos ecossistemas aquáticos. Portanto, esse estudo visa avaliar a distribuição espacial e 
temporal na abundância e estrutura de tamanho de flagelados, de diferentes estratos da coluna de água, em 
períodos hidrológicos distintos, em um lago urbano. Foram verificadas diferenças significativas entre a 
densidade total dos protozoários flagelados heterotróficos e autotróficos, nos diferentes períodos hidrológicos, 
sendo as maiores densidades destas comunidades registradas o período chuvoso. Em relação ao tamanho 
médio dos flagelados heterotróficos, os maiores valores foram significativamente maiores no período de seca, 
não sendo verificadas diferenças entre superfície e fundo do lago. Em relação a fração autotróficos, ao 
contrário, diferenças significativas foram registradas apenas entre os estratos, com maiores valores 
verificados para a camada mais profunda da coluna de água. Nossos resultados evidenciaram que as 
populações de espécies de protistas flagelados respondem as diferenças limnológicas características dos 
diferentes estratos (Luz e matéria orgânica) e os períodos hidrológicos (transparência e diluição). No entanto, 
são ainda necessários estudos que identifiquem os principais fatores bióticos e abióticos intervenientes nos 
padrões de abundância e tamanho destes microrganismos, verificados na presente pesquisa.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Autotróficos; Heterotróficos; Distribuição vertical; Sazonalidade. 

 
1       INTRODUÇÃO  
 

As atividades antrópicas geram uma série de distúrbios ambientais que influenciam 
diretamente o funcionamento dos ecossistemas (Segovia et al., 2016). Em ambientes 
aquáticos, um dos principais impactos relacionados ao aumento populacional, são os 
processos de eutrofização da água (Smith & Schindler, 2009). Esse processo ocorre 
quando um ecossistema aquático aumenta sua produtividade devido enriquecimento de 
nutrientes, especialmente fósforo e nitrogênio, que pode ser ocasionado por diversos 
fatores (e.g. despejos de esgotos domésticos e industriais não tratados, uso de pesticidas 
e fertilizantes na agricultura) (Esteves, 2011), e como consequência, pode ocorrer o 
acúmulo de toxinas e redução drástica do oxigênio dissolvido na água, fatores que juntos 
podem levar a uma grande mortalidade das comunidades aquáticas (Azevedo et. al., 2002).  

As características limnológicas que são peculiares ao sistema lacustre 
correspondem: (i) os processos de estratificação térmica e circulação vertical; (ii) os 
processos de estratificação biológica no verão e no inverno; (iii) os processos de 
estratificação química resultantes da estratificação térmica; e (iv) os padrões de variação 
diurna dos lagos. Essas características podem influenciar a dinâmica ecossistêmica e 
distribuição dos organismos no ambiente (Tundisi e Tundisi, 2008). Desta maneira, 
conhecer os padrões de distribuição das comunidades biológicas é importante para auxiliar 
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na compreensão do funcionamento desses ecossistemas, bem como na elaboração de 
estratégias de manejo e conservação, a fim de garantir a multiplicidade de usos desses 
corpos hídricos (Fraga, 2009). 

Dentre as comunidades biológicas aquáticas, os protistas flagelados heterotróficos 
e autotróficos, têm sido utilizados como bons indicadores de qualidade da água, devido aos 
seus curtos ciclos de vida e resposta rápida as alterações ambientais (Fenchel, 1982). Além 
disso, possui fundamental importância na ciclagem de nutrientes, acúmulo de biomassa e 
fluxo de carbono nos ecossistemas aquáticos (Pomeroy, 1974; Azam et al., 1983).  

Os protistas de modo geral, formam um grupo morfológica e fisiologicamente diverso 
e podem ser regulados tanto pela disponibilidade de recursos alimentares quanto pela 
predação (Dolan & Gallegos, 1991; Arndt, 1993), assim alterando padrões de abundância 
e biomassa (Gasol et al., 1995; Weisse, 1991). Nos ambientes aquáticos, os protistas 
flagelados representam um importante papel nas cadeias alimentares, devido ao fato de 
consumirem frações autotróficas e heterotróficas do plâncton (bactérias e picofitoplâncton) 
(Weisse 2002; Palijan, 2012) e serem consumidos por organismos maiores (ciliados e 
zooplâncton) (Auer, Elzer & Arndt, 2004; Palijan 2012, Agasild et al., 2013), constituindo 
assim, um link importante de matéria e energia entre as teias alimentares microbianas e os 
níveis tróficos superiores (Sherr & Sherr, 1994). Além disso, esses microrganismos podem 
ser regulados por vários fatores bióticos e abióticos (Arndt et al., 2000; Samuelsson et al., 
2006). 

Em relação à distribuição vertical desta comunidade nos ecossistemas aquáticos, 
tem sido observada uma maior abundância de organismos autotróficos, na superfície dos 
ambientes, uma vez que neste estrato da coluna de água uma elevada disponibilidade de 
luz, favorece os processos fotossintéticos (Sarmento et al., 2008). Em contrapartida, a 
abundância dos flagelados heterotróficos pode ser maior nas camadas mais profundas da 
coluna de água, onde as altas taxas de decomposição favorecem o desenvolvimento de 
elevada abundância bacteriana (Tadonleke et al. 2004), obtendo energia e matéria da 
metabolização de compostos orgânicos (Esteves, 2011). Estudos que visam conhecer os 
padrões de distribuição de protistas flagelados são de grande importância para o 
entendimento da dinâmica de ecossistemas aquáticos, uma vez que suas flutuações podem 
levar a um caráter preditivo sobre possíveis mudanças das condições ambientais, 
auxiliando na elaboração de estratégias de manejo e conservação desses ecossistemas 
(Mendonça, 2012).  

Portanto, neste estudo foi avaliada a distribuição espacial (superfície e fundo) e 
temporal (chuvoso e seco) da comunidade de protistas flagelados autotróficos e 
heterotróficos e em um lago urbano. Para tal, a seguinte hipótese foi testada: os flagelados 
serão estruturados de maneira distinta entre os estratos da coluna de água devido às 
diferenças na distribuição vertical dos seus recursos e na disponibilidade de luz. Assim, foi 
predito que: i) na superfície, os flagelados autotróficos seriam mais abundantes, devido ao 
favorecimento da atividade fotossintética; e ii) No estrato mais profundo, os flagelados 
heterotróficos seriam mais abundantes, devido à grande densidade de bactérias 
heterotróficas. 

        
2        MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1 ÁREA DE ESTUDO 
 

A área de estudo está localizada no município de Maringá, região noroeste do Estado 
do Paraná (23°25’ S e 51°25 W), com precipitação média anual entre 1.500 e 1.600 mm e 
temperaturas médias anuais entre 20-25°C (Santos, 2003). As amostras foram coletadas 
no lago do Parque do Ingá, que é resultado do represamento do córrego Ribeirão Moscado, 
cujas nascentes estão localizadas dentro do parque, o qual possui 47,3 hectares, sendo 
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um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica da região (floresta estacional 
semidecidual) (Maack, 1981).  

 
2.2 COLETA DOS DADOS 
 

As coletas da comunidade de protistas flagelados foram realizadas a cada três dias, 
na superfície e fundo do lago, durante o mês de setembro de 2018 (n= 10) e fevereiro de 
2019 (n= 10) e foram obtidas com auxílio de frascos plásticos de polietileno (subsuperfície) 
e garrafa de Van Dorn (fundo) e posteriormente fixadas com uma solução composta de 
formaldeído tamponado com borato, lugol alcalino e tiossulfato de sódio (Sherr & Sherr, 
1993). Também foram mensuradas as variáveis ambientais, constituídas pela temperatura 
da água (ºC), concentração de oxigênio dissolvido (mg/L), pH, turbidez (NTU), 
condutividade elétrica da água (µS/cm) e sólidos totais dissolvidos (µg/L) , utilizando o 
medidor portátil HORIBA U-21.      
 
2.3 ANÁLISE LABORATORIAL 
 

Para análises da abundância das parcelas autotróficas e heterotróficas da 
comunidade de protistas flagelados, lâminas semipermanentes foram preparadas através 
de filtragem de subamostras de 10 mL em filtro preto Nucleopore/Watchaman de 0,8µm de 
abertura, corado com DAPI (fluorocromo 4,6’ – diamidino-2-fenil-inole, a 0,1%) durante 15 
minutos. Em seguida, as lâminas foram armazenadas em refrigerador e, posteriormente, 
analisadas no aumento de 1000× em microscópio de epifluorescência (OLYMPUS® BX51). 
Os flagelados foram diferenciados e quantificados, sendo os flagelados heterotróficos 
destacados em luz Ultra Violeta, e os autotróficos, que refletiam coloração avermelhada, 
em luz verde. 

 
2.4 ANÁLISE DE DADOS 
 

Para verificar se há diferença significativa no tamanho, abundância e biomassa dos 
flagelados heterotróficos e autotróficos, entre os estratos da coluna de água (superfície e 
fundo), e o período hidrológico (seca e chuva) foram utilizadas análises de variância (one-
way ANOVA) e o teste post-hoc de Tukey, sendo considerados significativos valores de 
p<0,05. 

 
3        RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A densidade total de protistas flagelados heterotróficos variou entre 535.000 e 
1.338.000 cels.L-1, com média de 923.800 cels.L-1. Os resultados de Análises de Variância 
evidenciaram valores significativamente maiores no período de chuva (p=0,02; F=6,165), e 
na camada mais profunda da coluna de água, apenas para este período (Figura 1). Isso 
pode ser devido ao fato de que a chuva pode carrear para a região limnética espécies de 
flagelados bentônicos e perifíticos, que contribuem para o aumento na densidade dos 
mesmos nesse período (Mansano et al. 2013).  
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Figura 1- Densidade total de flagelados heterotróficos em diferentes períodos hidrológicos (seca e 
chuva) e estratos de coluna de água (superfície e fundo), em um Parque urbano do sul do Brasil. 

 
O tamanho médio dos protistas flagelados heterotróficos apresentou diferenças 

significativas entre os períodos, sendo registrados organismos de maior tamanho no 
período de seca, quando comparados com o período chuvoso (p= 0,01; F=7,519) (Figura 
2). Por outro lado, quando considerados os estratos, não foram verificadas diferenças 
significativas para o tamanho médio destes protistas Segundo Meira et al. (2017), o 
tamanho dos flagelados são influenciados pelo tamanho do predador, de forma que as 
relações bióticas podem estar prevalecendo na determinação dos padrões observados.  
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Figura 2-Tamanho de flagelados heterotróficos em diferentes períodos hidrológicos (seca e chuva) 

e estratos de coluna de água (superfície e fundo), em um Parque urbano do sul do Brasil. 

 
Em relação à biomassa da fração heterotrófica, não foram observadas diferença 

significativa entre os períodos hidrológicos e aos estratos amostrados (Figura 3). Tendo em 
vista que a biomassa é um reflexo da relação entre tamanho e abundância, e que estes 
parâmetros apresentaram um padrão inverso, no que diz respeito à distribuição espacial e 
temporal (Figuras 1 e 2), onde foram observados maiores tamanhos médios, e as 
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abundâncias eram menores, e quando as densidades eram elevadas, os organismos 
apresentavam menor tamanho. Assim, os valores de biomassa se mantiveram similares, 
em média, tanto na escala espacial, como temporal. 
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Figura 3- Biomassa de flagelados heterotróficos em diferentes períodos hidrológicos (seca e 

chuva) e estratos de coluna de água (superfície e fundo), em um Parque urbano do sul do Brasil. 

 
Em relação à abundância da fração autotrófica, diferenças significativas foram 

observadas entres os períodos hidrológicos, com maiores valores verificados no período 
chuvoso (p = 0,003 F=11,43) (Figura 4). Por outro lado, quando comparados os estratos da 
coluna de água, essas diferenças não foram significativas. Como discutido para os 
flagelados heterotróficos, maiores densidades no período chuvoso estão, possivelmente, 
relacionadas ao carreamento de espécies de outros compartimentos para a região pelágica 
(Meira et al. 2017).  

Em relação aos estratos, a densidade de flagelados autotróficos pode estar 
distribuída uniformemente na coluna de água devido ao fato de a maioria destes flagelados 
serem, na verdade, espécies mixotróficas. De acordo com Wilken et al. (2012) espécies 
mixotróficas podem variar em sua capacidade de regular o equilíbrio entre a nutrição 
autotrófica e heterotrófica em resposta a mudanças nas condições ambientais, podendo 
assim estarem amplamente distribuídas na coluna de água. Além disso, segundo Esteves 
(2011), a distribuição uniforme da densidade desses organismos em lagos rasos pode 
também ser resultado da mistura da coluna de água, homogeneizando a distribuição das 
comunidades aquáticas. 
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Figura 4- Densidade de flagelados autotróficos em diferentes períodos hidrológicos (seca e chuva) 

e estratos de coluna de água (superfície e fundo), em um Parque urbano do sul do Brasil. 

 
O tamanho médio dos protistas flagelados autotróficos foi significativamente maior 

na camada mais profunda da coluna de água (p= 0,02; F=5,752) (Figura 5). Porém, quando 
comparados os períodos hidrológicas, diferenças significativas não foram evidenciadas.  
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Figura 5- Tamanho de flagelados autotróficos em diferentes períodos hidrológicos (seca e chuva) 

e estratos da coluna de água (superfície e fundo), em um Parque urbano do sul do Brasil. 

 
As células grandes podem produzir mais energia fotossintética do que as células 

pequenas (Malerba et al. 2018). Células autotróficas, de maior razão superfície/volume, 
podem maximizar a absorção de luz e consequentemente, a atividade fotossintética, o que 
poderia explicar os maiores tamanhos médios observados para estes protistas, no estrato 
mais profundo e menos iluminado do lago. Assim, embora a luz seja um fator fortemente 
limitante a ocorrência destes organismos, em lagos rasos, como o aqui estudado, a 
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luminosidade pode alcançar até mesmo os estratos mais profundos, permitindo o 
desenvolvimento de populações de organismos autotróficos nesse estrato (Esteves, 2011).  

No que diz respeito à biomassa total dos autotróficos, assim como observado para a 
fração heterotrófica, não houve diferença significativa entre os períodos hidrológicos, nem 
mesmo entre os estratos da coluna de água (Figura 6).  
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Figura 6- Biomassa de flagelados autotróficos em diferentes períodos hidrológicos (seca e chuva) 

e estratos de coluna de água (superfície e fundo), em um Parque urbano do sul do Brasil. 

 
4        CONCLUSÃO 
 

Os resultados sugerem que os estratos (superfície e fundo) e o período hidrológico 
(chuva ou estiagem) influenciam a abundância e tamanho médio de protistas flagelados em 
sistemas lacustres, porém essas relações podem ser muito mais complexas e, para isso é 
necessário investigar a influência de diferentes variáveis bióticas e abióticas. Considerando 
o curto ciclo de vida, o papel primordial dos mesmos nos processos de produção e 
transferência de matéria e energia nos ecossistemas aquáticos, o conhecimento de seus 
padrões de abundância, associado aos fatores preponderantes na determinação de tais 
padrões, devem servir como embasamento para propor protocolos de monitoramento 
contínuo para o gerenciamento e medidas de proteção para melhoria da qualidade de água 
e ambiental deste lago urbano. 
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