
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

 

CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA DO LAGO 
ARTIFICIAL DO PARQUE ALFREDO NYFFELER, MARINGÁ, PARANÁ 

  
Beatriz Melissa Campos1,4, Matheus Vieira da Silva2,4; Dr. Susicley Jati3,4 

 
1Acadêmica do curso de Ciências Biológicas, Departamento de Biologia - Universidade Estadual de Maringá – UEM. 

melissacampos1@hotmail.com 
2Acadêmico do curso de Ciências Biológicas, Departamento de Biologia - Universidade Estadual de Maringá – UEM. 

matheusvieirabio@hotmail.com 
3 Doutora  - Universidade Estadual de Maringá – UEM. susi@nupelia.uem.br 

4Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura (NUPELIA), Laboratório de Estudos do Fitoplâncton - Universidade 
Estadual de Maringá 

RESUMO 

 

A comunidade fitoplanctônica é uma ferramenta importante no diagnóstico das condições ambientais, uma 
vez que responde aos impactos sobre o meio aquático, resultando em alterações em sua estrutura. Nesse 
trabalho objetivamos examinar a variação temporal da estrutura da comunidade fitoplanctônica de um lago 
artificial urbano e eutrófico na cidade de Maringá-Pr. Para isso foram realizadas duas coletas de fitoplâncton 
(dezembro de 2017 e outubro de 2018). As amostras de fitoplâncton total foram coletadas diretamente com 
frascos a sub-superfície na região limnética do lago e fixadas com Lugol Acético in situ. As demais análises 
seguiram metodologia usual. Foram examinadas as variações na composição taxonômica, riqueza, 
densidade e biovolume da comunidade fitoplanctônica. Foram identificados 55 táxons distribuídos em 13 
grupos taxonômicos. Os grupos que melhor contribuíram para a densidade e o biovolume foram 
Zygnematophyceae e Cyanobacteria. O presente estudo amplia o conhecimento sobre a comunidade 
fitoplanctônica do lago Alfredo Nyffeler e da região de Maringá-Pr, contudo, sugerimos o início de 
monitoramentos mensais da comunidade fitoplanctônica e das concentrações de nutrientes (fósforo e 
nitrogênio total) como forma de antecipar a ocorrência de florações de algas, especialmente Cyanobacteria, 
e resguardar a população de uma eventual exposição a uma queda abrupta na qualidade da água deste 
ambiente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Eutrofização; Fitoplâncton; Lago artificial. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O fitoplâncton por ser composto por espécies de pequeno tamanho e apresentar 
curto tempo de geração de suas populações, são excelentes indicadores das mudanças 
ambientais, pois respondem as alterações ambientais de maneira eficiente, com 
flutuações evidentes na estrutura da comunidade (Reynolds, 2002). No município de 
Maringá, são encontrados muitos corpos d’água urbanos destinados principalmente ao 
embelezamento paisagístico, contudo, estes vêm enfrentando as consequências da 
eutrofização. Apesar de sua importância, existe pouco conhecimento sobre a comunidade 
de algas desses ambientes, sendo as informações, restritas a levantamentos 
taxonômicos. Destacam-se o trabalho de Rodrigues & Train (1993) sobre Chloroccocales 
planctônicas do lago do parque Alfredo Nyffeler, Train (1991) que trata do levantamento 
de diatomáceas planctônicas (Bacillariophyceae) do córrego Moscados e os trabalhos de 
Rodrigues (1991), Leandrini et. al (2002) e Moresco et. al (2011) sobre o conhecimento de 
diatomáceas perifíticas de ambientes lóticos da bacia do rio Pirapó.  

Portanto o entendimento mais detalhado da dinâmica dessa comunidade ainda se 
faz necessário. Neste estudo, examinamos as variações dos atributos da comunidade 
fitoplanctônica (composição, riqueza, densidade e biovolume), segundo os critérios de 
Bicudo e Menezes (2017) em um lago urbano da cidade de Maringá-Pr.  
 
2 MATERIAL E MÉTODOS 
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Para esse estudo foram realizadas duas amostragens (dezembro de 2017 e 
outubro de 2018). Estas foram feitas a sub-superficie na região limnética do lago Alfredo 
Nyffeler (23°24'S 51°55'W) diretamente com frascos e fixadas com Lugol Acético in situ 
conforme Bicudo & Menezes (2006). 

A densidade fitoplanctônica foi estimada mediante o uso de microscópio invertido, 
segundo o método de Utermöhl (1958). O volume sedimentado foi definido segundo 
Margalef (1983), e a contagem foi realizada aleatoriamente de acordo com Lund et al. 
(1958). O cálculo da densidade foi realizado de acordo com APHA (2005). A biomassa 
fitoplanctônica foi estimada a partir do biovolume, sendo obtido a partir da multiplicação 
da densidade pelo volume celular de cada organismo, que foi calculado de acordo com as 
formas geométricas segundo Sun & Liu (2003). A riqueza de espécies foi considerada 
como o total de táxons registrados em cada amostra quantitativa. Os táxons 
fitoplanctônicos foram enquadrados nos grupos taxonômicos, segundo os critérios de 
Bicudo e Menezes (2017). 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foram identificados 55 táxons, distribuídos em 13 grupos taxonômicos, sendo eles: 

Chlorophyceae (20), Cyanobacteria (9), Zygnematophyceae (7), Trebouxiophyceae (5), 
Dinophyceae (4), Euglenophyceae (2), Cryptophyceae (2), Bacillariophyceae (1), 
Coscinodiscophyceae (1), Xanthophyceae (1), Clamydophyceae (1), Chrysophyceae (1) e 
Klebsormidiophyceae (1). Os gêneros mais representativos foram Monoraphidium 
Komárková-Legnerová com 5 táxons, Staurastrum Meyen ex Ralfs com 4 táxons, 
Peridinium Ehrenberg e Scenedesmus Meyen ambos com 3 táxons. 

Foi observada pouca variação nos atributos fitoplanctônicos entre as duas 
amostragens. Os maiores valores de riqueza ocorreram em dezembro de 2017, com 38 
táxons. As classes taxonômicas Chlorophyceae (36%), Cyanobacteria (16%), e 
Zygnematophyceae (12%), foram os grupos que melhor contribuíram para este atributo 
(Figura 01-A). 

Os grupos fitoplanctônicos mais expressivos em densidade e biovolume foram: 
Cyanobacteria e Zygnematophyceae (Figura 02). Representados por espécies com alta 
razão superfície-volume como Radiocystis fernandoi Kom. e Kom. -Legn., e Staurastrum 
laeve Ralfs respectivamente. O máximo valor de densidade (3.442 ind.ml-1) foi observado 
em outubro de 2018 (Figura 01-B), enquanto que o máximo valor de biovolume (10,7 
mm3.L-1) ocorreu em dezembro de 2017 (Figura 01-C). 

A resolução do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) no. 357/2005 
estabelece a classificação dos corpos aquáticos em território brasileiro. Esta resolução 
considera, entre outras variáveis ambientais, a densidade e o biovolume das 
Cyanobacteria para o enquadramento dos corpos aquáticos. Segundo esta resolução, a 
densidade e o biovolume de cianobactérias observados nesse estudo enquadraram o lago 
do parque Alfredo Nyffeler na Classe I.  

Assim, segundo a legislação vigente, as atividades de lazer e pesca e eventuais 
treinamentos do corpo de bombeiros, podem ser realizados no lago do Parque Alfredo 
Nyffeler. No entanto, apoiados na densidade total do fitoplâncton e na composição de 
espécies e valores de biomassa das Cyanobacteria encontrados neste ambiente, 
indicamos a suspenção das atividades de pesca e o início de monitoramento mensal da 
comunidade fitoplanctônica e das concentrações de nutrientes (fósforo e nitrogênio total) 
como forma de antecipar a ocorrência de florações de algas indesejáveis e resguardar a 
população de uma eventual exposição a uma queda abrupta na qualidade da água deste 
ambiente.  

Dadas às condições eutróficas observadas, as florações de Cyanobacteria poderão 
ocorrer, provavelmente, nos períodos de menor pluviosidade, em que há uma maior 
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concentração de nutrientes e um aumento do tempo de residência da água, e ou em 
períodos de menor ação do vento sobre o lago, fatores que favorecem sobremaneira o 
rápido desenvolvimento deste grupo de algas. 

Tais precauções devem ser tomadas, pois todas as Cyanobacteria são 
potencialmente produtoras de toxina, entre elas dermatoxinas, o que impede as atividades 
de contato primário, como a pesca. Apesar de não terem sido realizados testes de 
toxicidade para as cepas que cresceram no lago, na literatura especializada há registros 
de toxicidade para os táxons encontrados nesta amostragem (Werner et al. 2015). Outro 
aspecto a ser salientado é o da exportação de inóculos destas algas para a jusante do 
reservatório (Córrego Morangueiro) sendo este mais um ponto negativo a ser considerado 
no gerenciamento dos recursos hídricos do município de Maringá. 
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Fig 1- Variação temporal dos atributos da comunidade fitoplanctônica do lago do 
Parque Alfredo Nyffeler em dezembro de 2017 e outubro de 2018. A- Riqueza de 

espécies; B- Densidade de organismos; C- Biovolume. Legenda: CYA- Cyanobacteria; 
CHR- Chrysophyceae, ZYG- Zygnematophyceae, DIN- Dinophyceae, TER- 

Trebouxiophyceae, COS- Coscinodiscophyceae, CRY- Cryptophyceae. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Apoiados nos resultados aqui expressos, indicamos a suspenção das atividades de pesca 
e o início de monitoramento mensal da comunidade fitoplanctônica e das concentrações 
de nutrientes (fósforo e nitrogênio total) como forma de antecipar a ocorrência de 
florações de Cyanobacteria e resguardar a população de uma eventual exposição a uma 
queda abrupta na qualidade da água deste ambiente.  
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