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RESUMO 

Os distúrbios ambientais que afetam diretamente o funcionamento de diversos ecossistemas geralmente são 
causados por atividades antrópicas. Dentre as comunidades biológicas aquáticas, microrganismos 
procariotos como os bacterioplânctons são considerados grandes decompositores da matéria orgânica morta, 
metabolização e a remineralização dos nutrientes compostos nos ecossistemas aquáticos. Por sua vez, os 
picofitoplânctons em sua maioria são reconhecidos como organismos fotossintéticos, possuindo maior 
abundância na coluna da água, produzindo a maior parte da produção primária dos ambientes aquáticos. 
Portanto, esse projeto visa descrever as flutuações na densidade e biomassa das comunidades de 
bacterioplâncton e picofitoplâncton, bem como identificar os fatores intervenientes na regulação de suas 
abundâncias ao longo da coluna de água, em diferentes escalas espaciais. Para tal, pretende-se testar a 
hipótese de que a comunidade de microrganismos procariotos do picoplâncton será distinta entre os estrados 
verticais da coluna de água, com o predomínio da parcela autotrófica (picofitoplâncton), na camada superficial 
da coluna de água enquanto na camada mais profunda a comunidade será dominada por sua parcela 
heterotrófica (bactérias heterotróficas). As coletas dos organismos planctônicos (bacterioplâncton e 
picofitoplâncton) e da das variáveis abióticas foram realizadas em dois períodos hidrológicos distintos (chuva 
- setembro de 2018 e estiagem - janeiro de 2019) a cada três dias, em distintos estratos da coluna de água 
do lago. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ecossistema aquático; Microrganismos; Procariotos. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

As bactérias planctônicas, estão entre os organismos mais abundantes da Terra, desde 
pequenos lagos glaciares na Antártica até as regiões mais profundas dos oceanos 
(ESTEVES, 2011). Devido à sua grande versatilidade metabólica, possuem a habilidade de 
utilizar compostos orgânicos e mesmo sintéticos, com consequente relevância na 
assimilação e degradação dos detritos (POMEROY et al. 1974). 

Estas comunidades microbianas têm persistido desde o início da história do planeta, 
possibilitando o loop microbiano que os tornam uma comunidade de organismos 
autossustentáveis. O loop microbiano ainda é até certo ponto inferencial baseado em uma 
compreensão da física e química, bem como a microbiologia do sistema (HOBBIE; 
WILLIAMS; POMEROY,1974).  

Callieri (2002) evidenciou a grande importância do picofitoplâncton fototrófico na 
região tropical. Essa parcela da comunidade microbiana é constituída principalmente por 
cianobactérias do tipo Synechococcus, que são tipicamente registradas com maiores taxas 
de crescimento em altas temperaturas superiores às do fitoplâncton (Reynolds, 2006) e alta 
relação superfície/volume.  

Reynolds (2006) relatou que o picofitoplâncton fototrófico pode ser mais abundante 
durante os períodos de maior incidência de luz. Assim, as comunidades fitoplanctônicas em 
ambientes aquáticos, e tendem a ser cada vez mais composta de cianobactérias para o 
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equador. Nesse sentido, a produção primária do picofitoplâncton fototrófico pode ser maior 
em lagos tropicais. 

O aumento da disponibilidade de nutrientes também é um fator relevante na 
regulação da comunidade de microrganismos, pois aumenta sua abundância e biomassa 
(GASOL et al., 1995; WEISSE, 1991). 

Em relação à distribuição vertical das comunidades microbianas nos ecossistemas 
aquáticos, tem sido observados maiores abundâncias dos organismos autotróficos como o 
picofitoplâncton, na superfície dos ambientes, o que é esperado uma vez quem neste 
estrato da coluna de água uma elevada disponibilidade de luz, favorece os processos 
fotossintéticos (SARMENTO et al., 2008). Em contrapartida, maiores abundâncias de 
bactérias heterotróficas são observadas nas camadas mais profundas da coluna de água, 
onde é realizada a maior parte do processo de decomposição de matéria orgânica, 
determinando uma elevada produção bacteriana (GOMES & GODINHO 2003).  

Assim, o objetivo desse projeto é avaliar a distribuição vertical da comunidade de 
bacterioplâncton e picofitoplâncton, em um lago urbano na região sul do Brasil, bem como 
identificar os fatores intervenientes na regulação de suas abundâncias. 

  
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 ÁREA DE ESTUDO 
 

O Parque do Ingá está localizado no perímetro urbano do município de Maringá, 
região noroeste do Estado do Paraná, sendo um dos últimos remanescentes de Mata 
Atlântica da região, inserido na região fitoecológica da floresta estacional semidecidual 
(MAACK, 1981). 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 

 
 
2.2 AMOSTRAGENS DAS COMUNIDADES 
 

As amostras de bactérias e picofitoplâncton foram coletados com auxílio de pipeta 
de Pasteur e armazenados em tubos criogênicos de 5ml. As comunidades foram 
amostradas em três diferentes estratos do lago (epilímnio, metalímnio e hipolímnio) a cada 
três dias, durante o mês de setembro de 2018 (n= 27) e janeiro de 2019 (n= 27). AS 
amostras de água foram obtidas com auxílio de frascos plásticos de polietileno (epilímnio) 
e garrafa de Van Dorn (metalímnio e hipolímnio). 
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Posteriormente, todas as amostras foram fixadas com solução composta de 
formaldeído tamponado com borato, lugol alcalino e tiossulfato de sódio (SHERR & SHERR, 
1993), e levadas ao laboratório onde foram armazenadas em freezer a uma temperatura 
aproximada de -18°C para posteriormente realizar a análise quantitativa. 

As abundâncias bacterianas serão estimadas através de citometria de fluxo 
(FACSCalibur), corando 200 μl de amostra com SYTO-13 (Sondas Moleculares; 2,5 μmol 
L-1 de concentração final) no escuro. As bactérias serão detectadas ao traçar a dispersão 
lateral (SSC) versus fluorescência verde (FL1). A mesma metodologia será utilizada para 
quantificar a abundância do picofitoplâncton; no entanto, devido à presença de pigmentação 
natural (clorofila), nenhum corante será necessário, e a pigmentação será detectada 
através da luz de fluorescência verde (FL1) versus luz de fluorescência vermelha (FL3). Os 
dados serão processados usando o software FlowJo V.10. 

 
3 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Neste trabalho será investigado se comunidade de microrganismos procariotos do 
picoplâncton é distinta entre os estrados verticais da coluna de água do lago localizado no 
Parque do Ingá, no município de Maringá. Nesse sentido é esperado um predomínio da 
parcela autotrófica (picofitoplâncton) na camada superficial (epilímnio), enquanto nas 
camadas mais profundas (metalímnio e hipolímnio) a comunidade será dominada por sua 
parcela heterotrófica. 

 Além disso, é predito que a variação temporal na abundância desses 
microrganismos, em um curto período de tempo, será regulada especialmente pelas 
características abióticas do lago vigentes no período de estudo. 
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