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Resumo 
Os protozoários ciliados pertence a uma comunidade de grande importância para os ecossistemas 

aquáticos, pois desempenham papel relevante na produção e transferência de matéria e energia entre os 

diferentes níveis das cadeias alimentares. Além disso, responde rapidamente a alterações ambientais, 

sendo considerados potenciais bioindicadores da qualidade ambiental, sendo fundamentais para o 

levantamento de medidas de controle para a recuperação de biossistemas aquáticos, afetados por ações 

antrópicas. Portanto, o presente projeto tem como objetivo investigar a estrutura e dinâmica da comunidade 

de ciliados planctônicos em um lago urbano, eutrófico, localizado no Parque do Ingá (Maringá-Pr), região 

noroeste do Estado do Paraná. As coletas foram realizadas durante um mês, a cada três dias,no eplímnio, 

metalímnio e hipolímnio, em período de estiagem (setembro de 2018) e chuvoso (janeiro de 2019).Tendo 

em vista a necessidade de identificar os parâmetros ambientais intervenientes na estruturação dessa 

comunidade, além dos atributos da comunidade de ciliados (abundância e riqueza de espécies), foram 

amostrados os parâmetros abióticos (fisícos e químicos da água), além de parâmetros bióticos (abundância 

das diferentes comunidades planctônicas). Espera-se com essa proposta contribuir para análise da 

diversidade de protistas ciliados em diferentes estratos temporais para investigar fatores intervenientes na 

regulação da abundancia de ciliados. Além de fornecer subsídios para a proposição de planos de 

recuperação de ambientes aquáticos impactados por ação antrópicas, como é o caso do lago Parque do 

Ingá. 

PALAVRAS-CHAVE: Lago eutrófico; Plâncton; degradação ambiental. 

1 INTRODUÇÃO 

Os Protozoários constituem um grupo de organismos fundamental para dinâmica 

de ambientes aquáticos, pois apresentam um notável aspecto de adaptação para 

diferentes condições de ambientes. Desempenham autopurificação de dejetos industriais, 

devido seus diferentes graus de sensibilidade a impactos ambientais, sendo assim 

indicadores ecológicos que informam a estrutura, composição e função de determinado 

ambiente (NIEMI; MCDONALD, 2004).        

 Um dos grupos de bioindicadores mais conhecidos são os ciliados, que apresenta 

alta sensibilidade a ambientes poluídos, proporcionam repostas significativas em 

pequenas variações do meio em que se encontra (MADONI; ZANGROSSI, 2005; 

Mendonça, 2012), além de possuírem um ciclo de vida curto que possibilita a verificação 

de impactos em um curto período de tempo (MADONI, 1994; PICCINNI e GUTIÉRREZ, 

1995; BARRAUD, 2009).           

 No ambiente aquático, a comunidade de ciliados é diretamente afetada por 

condições físicas, químicas e geomorfológicas (BAGHIROLI, 2007), o que se refletem 

diretamente na estrutura e dinâmica da comunidade, podendo ocasionar o desequilíbrio e 
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assim o desaparecimento ou predominância de outras espécies, a partir de alteração 

antropogênicas. 

Estas ações antropogênicas alteram o curso natural dos sistemas, devido ao 

aumento da urbanização, que acarreta na contaminação de corpos d’água, por meio da 

introdução de pesticidas e dejetos de esgoto que modifica a estrutura química e física e, 

ainda, mudanças quantitativas e qualitativas na estrutura das comunidades 

(Esteves,1998). Essa contaminação é caracterizada como processo de eutrofização, que 

consiste no aumento de nutrientes em lagos e rios, devido o excesso de fósforo e 

nitrogênio, componentes importantes na cadeia alimentar, mas quando descarregados em 

excesso e associados com boas condições luminosas provocam esse fenômeno (SMITH 

& SCHINDLER 2009).         

 Estudos mostram que lagos eutrofizados possuem grandes variações em relação 

ao número de espécies, de alta até baixa diversidade (SANDERS,1989). Deste modo, o 

conhecimento da estrutura e dinâmica da comunidade de protozoários ao longo do tempo 

e do espaço é relevante para o entendimento do funcionamento dos biosistema aquático, 

adquirindo outras características pelas possíveis alterações do ambiente (HUSZAR et al, 

2000).            

 Portando o presente estudo, visa investigar a estrutura e dinâmica da comunidade 

de protistas ciliados em diferentes escalas temporais, para identificação de fatores na 

regulação de sua abundância  em um lago urbano eutrófico localizado no Parque do Ingá( 

Maringá- PR). 

2 MATÉRIAIS E MÉTODOS 

A área de estudo presente se encontra em um lago urbano eutrófizado, localizada 

no parque do ingá, possui 47,3 hectares no município de Maringá na região noroeste do 

Estado do Paraná (23°25’S e 51°25W), e é dos ultimos remanescentes de Mata Atlântica 

da região. O córrego Ribeirão Moscado, cujas nascentes estão localizadas dentro do 

Parque do Ingá, foi represado, dando origem ao reservatório chamado Lago do Parque do 

Ingá (Figura 1). 

 

 Figura 1. Mapa de localização do Lago no Parque do Ingá 

As coletas dos organismos planctônicos (bactérias heterotróficas, picofitoplâncton, 

flagelados, ciliados, fitoplâncton e zooplâncton) foram realizadas no epilímnio, metalímnio 

e hipolímnio do lago,a cada três dias, durante o mês de setembro de 2018 (n= 27 

amostras) e janeiro de 2019 (n= 27 amostras). As amostras de água foram obtidas com 

auxílio de frascos plásticos de polietileno (epilímnio) e garrafa de Van Dorn (metalímnio e 

hipolímnio). Utilizando a metodologia específica para cada grupo correspondente aos 

organismos planctônicos.  
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Amostragem de dados abióticos     

 Concomitantemente, as amostragens foram mensurados, as variáveis limnológicas 

como condutividade elétrica (µS/cm), oxigênio dissolvido (mg/L), pH, temperatura da 

água, turbidez (NTU) e sólidos totais dissolvidos (µg/L), com o auxílio de aparelho portátil 

multiparametro (Horiba U-21).        

 Análise dos Dados           

 Os padrões da estrutura da comunidade de protozoários planctônicos serão 

estabelecidos utilizando análise de correspondência com remoção do efeito do arco 

(DCA). Uma análise de Componentes Principais (PCA) será utilizada para sumarizar as 

variáveis abióticas, proporcionando o estabelecimento e caracterização dos ambientes 

com diferentes níveis de impacto.         

 Para verificar se existem diferenças na estrutura da comunidade de ciliados entre 

as regiões do lago, será realizada uma Análise de Variância com medidas repetidas 

ANOVAR, utilizando-se nível de significância p<0,05. Para testar se haverá diferenças 

significativas na estrutura da comunidade de ciliados entre os estratos da coluna de água 

e entre as fases do ciclo hidrológico, será realizada uma Análise de Escalonamento 

multidimensional não-métrico (NMDS) para ordenar as unidades amostrais, e uma 

PERMANOVA (Permutacionalmultivariateanalysisofvariance) para identificar diferenças 

significativas entre os distintos fatores analisados.       

3 RESULTADOS ESPERADOS  

O Projeto pretende contribuir para a compreensão mais apronfudada da estrutura e 

dinâmica das comunidade de protozoários ciliados, nos diferentes estratos, epilímnio, 

metalímnio e hipolímnio, verificando se ocorre diferença nas variações de distribuiçãp 

vertical de recursos sobre a comunidade de ciliados.     

 Espera-se com essa proposta contribuir para ampliação do conhecimento sobre a 

diversidade de protistas ciliados, bem como fornecer subsídios para a proposição de 

planos de recuperação de ambientes aquáticos impactados por ação antrópicas, como é o 

caso do lago Parque do Ingá. 
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