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RESUMO
As secas são fenômenos climáticos que têm ocorrido com maior frequência nas
últimas décadas e comprometem o fornecimento de água potável em regiões semiáridas.
A escassez de chuvas aliada às altas taxas de evaporação nessas regiões causam
reduções significativas nos volumes dos reservatórios. Essas condições, por sua vez,
favorecem a concentração de nutrientes e o crescimento excessivo da biomassa
fitoplanctônica que inclui florações de cianobactérias potencialmente tóxicas. Portanto,
há uma tendência de que o processo de eutrofização se intensifique nesses reservatórios
durante períodos de seca. A comunidade fitoplanctônica é capaz de responder
rapidamente às mudanças relacionadas à disponibilidade de nutrientes e luz, por meio
de sua biomassa e composição, sendo considerada como um indicador das condições
ambientais. O objetivo desse estudo foi avaliar a influência de um período de seca
extrema sobre a disponibilidade de luz, nutrientes e sobre a biomassa fitoplanctônica,
utilizando duas abordagens funcionais: Grupos Funcionais (GF) e Grupos Morfofuncionais (MBFG) em um reservatório da região semiárida brasileira. Além disso,
buscou-se comparar qual das abordagens melhor explicaria tais mudanças ambientais.
No presente estudo, foi constatado que a redução de 90% do volume de água do
reservatório, em conjunto com a redução da luminosidade e o aumento da
disponibilidade de nutrientes, promoveu a concentração e o aumento da biomassa algal.
Os resultados das análises multivariadas utilizando ambas as abordagens funcionais
diferenciaram as amostras em dois períodos: de volumes altos e volumes baixos, sendo
a luminosidade e os nutrientes as principais variáveis ambientais que melhor explicaram
a associação dos grupos. A comunidade fitoplanctônica sofreu mudanças em sua
composição inicial, caracterizada por organismos típicos de ambientes meso-eutróficos
iluminados (GF: F e J e MBFG: VI), para organismos descritores de ambientes
eutrofizados e túrbidos (GF: SN e M; MBFG: VIII e VII). Ambas abordagens
descreveram adequadamente a dinâmica fitoplanctônica em função das alterações de luz
e estado trófico do reservatório associadas à redução de volume, portanto podem ser
consideradas como abordagens equivalentes para esse tipo de ambiente.
Palavras-chave: eutrofização, flutuações no nível da água, qualidade da água,
grupos funcionais
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ABSTRACT
Droughts are climatic phenomena whose frequency has increased in the last
decades and also compromised drinkable water supplies in semiarid regions. The lack of
rain combined with high evaporation rates promotes a significant reduction of the
volume of reservoirs in these regions. Shallower conditions favors nutrients
concentration and phytoplankton overgrowth, including potentially toxic cyanobacteria
blooming. Therefore, there is a tendency to the intensification of eutrophication in those
reservoirs during drought periods. Phytoplankton can respond quickly to environmental
conditions related to light and nutrient availability by changes in algal biomass and
composition, therefore it is considered a good predictor of environmental variables.
Two functional approaches - Reynolds’s Functional Groups (FG) and Kruk’s
Morphologically Based Functional Groups (MBFG) - were used to assess which
environmental variables were responsible for phytoplankton dynamics, in addition to
compare which functional approach explains environmental changes better. This study
highlights that the reduction of 90% in the volume of a tropical reservoir of Brazilian
semi-arid region, as well as light limitation and nutrient increase, can promote
phytoplankton overgrowth. Multivariate analyses using both functional approaches
indicated a clear separation between high volumes and low volumes conditions,
showing that light and nutrient availability were the main variables that better explained
the combination of functional groups. The composition of phytoplankton assemblage
changed from species of meso-eutrophic habitats (FG: F and J; MBFG: VI), to
organisms of eutrophic and turbid environments (FG: SN and M; MBFG: VIII and VII)
during shallower conditions.

Both ecological approaches described properly the

phytoplankton dynamics according to light and trophic state alterations related to the
water volume reduction, therefore they can be considered as equivalent approaches for
using in similar environments.

Key-words: eutrophication, water level fluctuation, water quality, functional
groups
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INTRODUÇÃO
Reservatórios são ecossistemas aquáticos artificiais formados pelo represamento
de um rio e cuja dinâmica é intermediária de ambientes lênticos e lóticos. Apesar de
serem obras importantes no contexto social pelo fornecimento de energia hidroelétrica e
armazenamento de água para abastecimento humano, a construção de reservatórios
ocasiona diversos impactos na paisagem e na estrutura e dinâmica das comunidades
biológicas (Tundisi & Matsumura-Tundisi, 2008). Portanto, são ambientes propícios ao
estudo de processos ecológicos como os efeitos dos pulsos naturais e artificiais em
ecossistemas aquáticos, em função da sensibilidade de seus múltiplos compartimentos
às mudanças de condições ambientais, como por exemplo, o clima, o uso e ocupação da
bacia de drenagem e a própria manipulação do reservatório (Straškraba & Tundisi,
1999; Straškraba & Tundisi, 2013).
Dentre os principais fatores reguladores da hidrodinâmica de um reservatório
estão as variáveis climáticas, em especial a precipitação, atuando principalmente nas
mudanças de volume armazenado e no tempo de retenção. Durante períodos de
estiagem, os baixos índices de precipitação exercem um efeito substancial no sistema
físico-químico dos reservatórios capaz de comprometer a qualidade da água (Webster et
al., 1996, Wang, et al., 2012). O principal mecanismo envolvido no processo é a
redução do nível da água que ocorre durante eventos de seca, que por sua vez, estão
associados ao aumento do tempo de residência, ressuspensão de sedimentos e
diminuição da disponibilidade de luz (Coops et al., 2003; Hart, 2004; Leira e Cantonati,
2008).
Reservatórios de regiões semiáridas, como os do nordeste brasileiro, são
geralmente rasos e sujeitos a uma ampla variação sazonal do nível da água, por conta da
irregularidade pluviométrica dessas regiões (Coops et al., 2003; Bucak et al., 2012;
Terefi et al., 2014). Muitos desses reservatórios podem chegar a secar completamente,
ocasionando perdas agrícolas e problemas socioeconômicos, por esse motivo o
gerenciamento desses recursos hídricos demandam atenção. Além disso, reservatórios
de regiões semiáridas apresentam um alto tempo de residência da água devido à redução
do volume armazenado nesses ambientes que resultam na aceleração do processo de
eutrofização (Arfi, 2003; Bouvy et al., 2003; Naselli-Flores, 2003; Geraldes & Boavida,
2005; Tarefi et al., 2014; Jeppesen et al., 2015).
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As alterações físicas da coluna d’água e os fatores climáticos caracterizam
períodos de mudança na composição das comunidades fitoplanctônicas em reservatórios
(Tundisi, 1990). Naqueles caracterizados por fortes flutuações de níveis d’água, a
variabilidade anual e inter-anual na abundância e composição do fitoplâncton pode estar
fortemente influenciada pelos regimes hidráulicos peculiares (Harris & Baxter, 1996).
Estudos demonstram que a flutuação do nível d’água é capaz de afetar a abundância,
biomassa, composição, diversidade dos produtores pelágicos de um reservatório por
meio de mudanças na oferta de luz e nutrientes (de Domitrovic, 2003; Kangur et al.,
2003; Moura, 2007, Leira & Cantonati, 2008).
O fitoplâncton é um compartimento do ecossistema aquático bastante sensível às
mudanças de nível da água, como também alterações na luminosidade e disponibilidade
de nutrientes (Reynolds, 2006). A explicação para tal sensibilidade está no curto tempo
de geração e replicação desses organismos, geralmente em horas, o que torna suas
respostas mais rápidas às mudanças ambientais (Reynolds, 1990). Por esse motivo, o
fitoplâncton pode ser considerado um bom indicador das alterações naturais ou
antrópicas em ecossistemas aquáticos (Reynolds, 1990).
Durante eventos de seca, a redução do volume e o alto tempo de residência do
reservatório são fatores que contribuem para o aumento da biomassa fitoplânctônica,
favorecendo em especial o desenvolvimento de organismos adaptados à baixa
disponibilidade de luz e a alta oferta de nutrientes, como é o caso de algumas espécies
de cianobactérias (Naselli-Flores, 2000; Bouvy et al., 2003; Naselli-Flores, 2003;
Geraldes & Boavida, 2005; Jepessen et al., 2015).
Uma maneira bastante utilizada para se analisar as mudanças na comunidade
fitoplanctônica consiste em agrupar organismos (espécies) que apresentam similaridades
quanto à estratégia adaptativa que utilizam para captar recursos e evitar perdas por
sedimentação ou predação (Litchman & Klausmeier, 2008). Assim, as espécies podem
ser reunidas em grupos compostos por organismos com semelhanças morfo-fisiológicas
e que respondem de maneira similar à disponibilidade de luz e nutrientes (Litchman &
Klausmeier, 2008). Esta abordagem foi denominada de abordagem de traços funcionais
(trait-based approach), também conhecida como classificação ecológica, e sua
utilização melhora a compreensão da dinâmica de seleção de espécies na comunidade,
pois é capaz de capturar maior variabilidade do que as abordagens taxonômicas (Kruk et
al., 2002; Hu et al., 2013).
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A classificação ecológica de grupos funcionais proposta por Reynolds et al.
(2002), revisada por Padisák et al. (2009), combina a abordagem de estratégias
ecológicas (C, S e R) com a abordagem tradicional da fitossociologia (Braun-Blanquet,
1964), agrupando as populações fitoplanctônicas em grupos funcionais (“associações”).
Tais agrupamentos, muitas vezes de origem polifilética, são baseados em atributos e
afinidades fisiológicas, morfológicas e ecológicas das espécies que potencialmente
podem dominar ou co-dominar um ambiente (Reynolds et al., 2002). Essa classificação
reúne as espécies em 40 grupos funcionais (RFG) e tem sido aplicada com sucesso em
diversos sistemas climáticos, como lagos e reservatórios temperados (Padisák et al.,
2006), subtropicais (Borges et al., 2008; Becker et al., 2009) e tropicais (Crossetti &
Bicudo, 2008; Gamelgo et al., 2009; Barbosa et al., 2011; Pinto & Becker, 2014).
Alternativamente, uma classificação ecológica de abordagem funcional foi
proposta por Kruk et al. (2010), onde os organismos são classificados em apenas sete
grupos

considerando

características

morfológicas

e

fisiológicas

mensuráveis

(Morphology Based Functional Groups – MBFG) que refletem determinadas condições
do meio. A abordagem MBFG vem sendo utilizada recentemente em alguns estudos e
tem mostrado uma maior praticidade e previsibilidade em relação a outras abordagens,
já que se baseia puramente em caracteres morfo-fisiológicos (Kruk et al., 2011; Hu et
al., 2013).
Por meio do uso das abordagens ecológicas dos RFG e MBFG, busca-se aqui
investigar a dinâmica da comunidade fitoplânctônica frente às reduções de volume que
ocorreram em um reservatório tropical raso durante um período de seca extrema. Além
disso, o estudo tem como objetivo comparar a eficácia das duas abordagens em captar a
variabilidade do fitoplâncton em função da variação ambiental.
Baseado nos estudos sobre períodos secos e sua relação com a qualidade da água
nos reservatórios de regiões semiáridas, foi formulada a hipótese de que a influência da
seca no regime hidrológico de um reservatório favorece o desenvolvimento de
organismos adaptados à habitats rasos, eutróficos e túrbidos como os pertencentes aos
grupos funcionais SN e S1 e ao grupo morfo-funcional III.
O presente trabalho tem como objetivo avaliar a influência de um período de
seca extrema sobre a disponibilidade de luz e nutrientes e na biomassa fitoplânctônica
por meio da utilização de duas abordagens funcionais em um reservatório da região
semiárida brasileira. Além disso, busca-se comparar qual dessas abordagens funcionais
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a fim de verificar qual é mais sensível na captura das mudanças da comunidade
fitoplancônica frente a eventos climáticos extremos.

MATERIAL E MÉTODOS
Local de estudo
O local de estudo foi o reservatório Dourado (06°14’48” S : 36°30’30” W),
localizado no município de Currais Novos, Rio Grande do Norte, na região semiárida
brasileira (Figura 1). O clima da região, segundo a classificação de Kottek et al. (2006),
é do tipo BSh - Árido estépico quente, caracterizado por precipitações mínimas menores
que 60 mm no inverno, com chuvas escassas e mal distribuídas durante os meses de
fevereiro a junho (IDEMA, 2008).

Figura 1 – Localização geográfica doreservatório Dourado. O ponto de coleta utilizado foi o
ponto 01 próximo ao barramento (Fonte: Laboratório de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental –
LARHISA).

O reservatório foi construído pelo barramento do rio São Bento e faz parte da
bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu. Sua capacidade máxima é de aproximadamente
10.321.600,00 m³ com profundidade de máxima de 10 m (IDEMA, 2008; SEMARH,
2013), portanto pode ser considerado um reservatório de pequeno porte, segundo
Straškraba & Tundisi (1999). O manancial é utilizado para usos múltiplos como
abastecimento público da cidade de Currais Novos, pesca, recreação, agricultura
irrigada e dessedentação de animais.
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Além de sofrer a influência do clima semiárido, o reservatório também sofre
com as altas cargas de nutrientes alóctones durante o período chuvoso e a elevada
biomassa algal durante períodos de estiagem (Oliveira, 2012).

Amostragem
Amostragens mensais foram feitas no período de maio de 2011 a abril de 2013,
no ponto mais profundo (zona lacustre) do reservatório próximo à barragem (Figura 1).
Foram obtidos os dados de temperatura, pH, condutividade e concentração de
oxigênio dissolvido da água in situ, utilizando uma sonda multiparamétrica modelo
HIDROLAB DS5, a intervalos de um metro da sub-superfície ao fundo na estação
amostral. A estratificação térmica foi considerada a partir de uma diferença mínima de
0,5ºC (valor utilizado para regiões tropicais; Dantas et al., 2011). A transparência da
água foi obtida por meio da profundidade de extinção do disco de Secchi.
Foram realizadas amostragens integradas de três profundidades (superfície,
primeiro e segundo metro de profundidade), utilizando garrafa de Van Dorn. As
amostras foram armazenadas em frascos separados de acordo com o tipo de análise e
levados ao laboratório para análise dos parâmetros descritos na próxima seção.

Análise das amostras
A turbidez foi medida com o auxílio de um turbidímetro, enquanto que as
quantidades de sólidos totais, fixos e voláteis foram determinadas pela técnica de
secagem a 103 – 105 °C (APHA, 1992). As análises de fósforo solúvel reativo e nitrato
foram feitas partindo-se da filtração a vácuo de 250 mL das amostras em filtros de fibra
de vidro com malha de 1.2 µm. O filtrado seguiu a metodologia de Murphy e Riley
(1962) para determinação de fósforo solúvel reativo, enquanto que para nitrato, a
metodologia usada foi a proposta por Müller e Weidemann (1955). A concentração de
íon amônio foi determinada pelo método de Silva & Oliveira (2001). Para a
determinação do fósforo total utilizou-se a metodologia de Valderrama (1981). Já a
análise de clorofila-a foi feita filtração em membranas de 0.45 µm conforme proposto
por Jespersen e Christoffersen (1988).
As populações fitoplanctônicas foram identificadas sempre que possível, em
nível de espécie, examinadas em microscópio óptico, através da análise de
características morfológicas e morfométricas. Para análise quantitativa, a abundância
fitoplanctônica (ind mL-1) foi estimada segundo Utermöhl (1958) em microscópio

6

invertido Olympus, a 400x. Os indivíduos (células, colônias, cenóbios, filamentos)
foram enumerados em campos aleatórios (Uhelinger, 1964). O biovolume (mm3 L-1) foi
calculado a partir de modelos geométricos aproximados (Hillebrand et al., 1999),
assumindo a unidade de peso fresco expressa em massa (mg L-1).

Análise de Dados
Valores de precipitação mensal foram obtidos por meio da estação
meteorológica da cidade de Currais Novos pertencente à EMPARN (Empresa de
Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte). A média histórica mensal foi
calculada com base na precipitação de uma série histórica de 30 anos.
Para caracterizar o grau de intensidade do fenômeno de estiagem, utilizou-se o
índice de precipitação padronizada – Standardized Precipitation Index (SPI) (Guttman,
1999). O SPI é um dos índices mais utilizados para caracterizar fenômenos de seca
devido a maior flexibilidade de ser aplicado em diferentes escalas temporais (Mishra &
Singh, 2010). Nesse estudo, utilizou-se a escala temporal de 12 meses (SPI 12),
apropriada para eventos de secas hidrológicas com escassez de água em reservatórios
(Haynes et al., 1999). A intensidade do fenômeno de seca pode ser qualitativamente
descrita em função do valor do SPI 12, sendo os valores entre 0.0 até -1.0 considerados
como sem ocorrência de seca, valores menores que -1.0 e maiores que -1.5 como seca
moderada, enquanto que entre -1.5 a -2.0 indicam a ocorrência de seca severa, e por
último para valores menores que -2.0 quando há seca extrema (McKee et al., 1995). Os
valores médios mensais do SPI para o local de estudo foram obtidos na base de dados
on-line do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2014).
Os

valores

mensais

dos

volumes

armazenados

foram

obtidos

pelo

monitoramento mensal realizado pela SEMARH (Secretaria de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte). Os meses foram então qualitativamente
classificados em função da porcentagem de volume armazenado, sendo considerados
como: meses de volumes altos, quando o volume armazenado era maior que 50% da
capacidade total, ou como meses de volumes baixos, quando o volume armazenado era
menor que a metade da capacidade total.
O limite da zona eufótica (zeu) foi calculado multiplicando-se o valor de
transparência de Secchi pelo coeficiente empírico igual a 2.7 (Cole, 1994). Para avaliar
a disponibilidade de luz, foi utilizada a razão zona eufótica: profundidade máxima
(zeu/zmax; Jensen et al., 1994).
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O parâmetro nitrogênio inorgânico dissolvido (NID) foi considerado como a
soma das concentrações de íon amônio e nitrato. As concentrações de nitrito não foram
consideradas para o cálculo do NID.
O estado trófico do reservatório foi classificado segundo Thornton & Rast
(1993) utilizando os valores médios de fósforo total e clorofila-a durante todos os meses
de estudo. Segundo o estudo, para regiões semiáridas, valores de fósforo total acima de
60 µg.L-1 e de clorofila-a acima de 12 µg.L-1 caracterízam o ambiente como eutrófico.
A diversidade de espécies (H’) foi estimada pelo índice de Shannon-Wiener
(Shannon & Weaver, 1963) baseado na biomassa e expressa em bits por miligrama. As
espécies descritoras foram definidas como aquelas que contribuíram com mais de 5%
para a biomassa total e foram classificadas pela abordagem de grupos funcionais de
Reynolds (GFR), proposta por Reynolds et al. (2002), revisada por Padisák, et al.
(2009) e a abordagem morfo-funcional - morphology based functional groups (MBFG)
proposta por Kruk et al. (2010), posteriormente revisada por Reynolds et al (2014).

Análises Estatísticas
Estatísticas descritivas e tabelas de correlações foram feitas entre as variáveis
físico-químicas e as medidas de biomassa (clorofila e biomassa total) e volume.
Foi realizada uma análise de regressão linear entre as variáveis volume do
reservatório e clorofila para constatar possíveis influências da redução do nível da água
sobre a biomassa algal. Também utilizou-se uma ANOVA one-way entre as amostras
dos períodos de volumes altos e volumes baixos e a variável disponibilidade de luz, com
a finalidade de constatar diferenças significativas entre a luminosidade da coluna d’água
desses dois períodos. Para a realização de ambas as análises utilizou-se o software
STATISTICA® versão 7.1 (StatSoft, Inc., 2005).
Uma análise de agrupamento two-way (two-way cluster analysis) foi feita por
meio do software PC-ORD® versão 6.08 (McCune & Mefford, 2011), utilizando os
dados hidrológicos e limnológicos, a fim de verificar agrupamentos temporais de
similaridade entre as amostras.
Os dados de biomassa dos grupos funcionais foram previamente analisados por
análise de correspondência não tendenciosa (DCA), indicando que o modelo de
ordenação linear seria o mais apropriado. Foi então realizada uma análise de ordenação
multivariada, Análise de Redundância (RDA), com os dados de volume do reservatório,
condutividade, pH, temperatura, zona eufótica, fósforo total, fósforo reativo solúvel,
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nitrogênio inorgânico dissolvido, sólidos suspensos fixos, sólidos suspensos voláteis e
biomassa dos grupos funcionais descritores da comunidade fitoplanctônica, utilizando o
programa PC-ORD® versão 6.08 (McCune & Mefford, 2011), para descrição das
relações entre os grupos funcionais e as variáveis limnólogicas a fim de verificar
padrões de acordo com a influência hidrológica da região. A significância das variáveis
foi analisada usando o teste de permutação Monte Carlo.

RESULTADOS
Cenário Meteorológico e Hidrológico
O estudo foi marcado inicialmente por chuvas acima da média histórica seguidas
pelo período de estiagem, que ocorreu no segundo semestre de 2011 e se prolongou até
abril de 2013, com precipitações abaixo da média histórica anual (476 mm) em 2012
(58.4 mm) e 2013 (62.3 mm) (Figura 2). Os valores mensais do Índice Padronizado de
Precipitação (SPI) demonstram que o período de maio a julho de 2011 foi
moderadamente úmido, seguido por condições normais de agosto de 2011 a março de
2012. A partir de abril de 2012 um cenário de estiagem se estabeleceu na região,
iniciando-se com um período moderadamente seco, progredindo para outro severamente
seco e, por fim, atingindo os menores valores do SPI 12 no ano de 2013, sendo
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considerado um período extremamente seco (Figura 2).

Precipitação (mm)
SPI - Umidade Moderada
SPI - Seca Moderada
SPI - Seca Extrema

Média Histórica (mm)
SPI - Condições Normais
SPI - Seca Severa

Figura 2 - Gráfico de precipitação e Índice de Precipitação Padronizado (SPI 12) dos anos de 2011, 2012 e 2013 para
a cidade de Currais Novos/RN. As barras indicam a precipitação acumulada (mm) e a linha indica a média histórica
de chuvas para a região. Os círculos coloridos indicam os valores médios mensais do Índice de Precipitação
Padronizado (SP12) (Fontes: EMPARN e INMET).
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O reservatório sofreu uma redução de aproximadamente 90% do seu volume
máximo ao longo do período de estudo, sendo fevereiro de 2012 o mês em que
apresentava pouco menos de 50% da sua capacidade (Figura 3). Assim, o estudo foi
dividido em dois períodos em função do volume armazenado e da similaridade entre os
meses amostrais resultante da análise de agrupamento: altos volumes e baixos volumes.
Volume acumulado (%)
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Figura 3 - Gráfico com os valores mensais do volume de água acumulado no reservatório Dourado durante o período
de estudo. O ponto preto indica o mês (fevereiro de 2012) em que o reservatório atingiu metade da sua capacidade.

Cenário Limnológico
O reservatório Dourado apresentou um perfil térmico homogêneo em grande
parte do período de estudo, exceto pelos meses de março e julho de 2012, quando
ocorreram micro-estratificações no epilímnio (Figura 4). O perfil químico demonstrou
que durante o período de altos volumes, a coluna d’água estava quimicamente
homogênea. Por outro lado, em julho e em dezembro de 2012 ocorreram estratificações
químicas pontuais e houve depleção de oxigênio dissolvido próximo ao fundo, porém
não foram detectadas condições anóxicas no período estudado (Figura 5).
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Figura 4 – Perfil térmico da coluna d’água em ºC durante o período de estudo. As linhas indicam
variações de 0.5 ºC.

Volumes Altos

Volumes Baixos

Figura 5 – Perfil químico da coluna d’água em mg O2/L durante o período de estudo. As linhas indicam
variações de 0.5 mg O2/L.

A redução da profundidade máxima (zmax) foi acompanhada pela diminuição da
zona eufótica (zeu) e da disponibilidade de luz (zeu/zmax), sendo o período de volumes
altos o que apresentou maior disponibilidade de luz, com até 42% da coluna d’água
iluminada, enquanto que durante o período de volumes baixos a luminosidade diminuiu
chegando a apresentar apenas 6% da coluna d’água iluminada (Figura 6 e Anexo I). A
ANOVA one way demonstrou uma diferença significativa da disponibilidade de luz
entre os dois períodos (F= 47.48; p < 0.0001).
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Figura 6 – Variação da profundidade da zona eufótica (zeu), profundidade máxima(zmax) e
disponibilidade de luz (zeu/zmax).

Os níveis de fósforo solúvel reativo (SRP) sofreram uma diminuição desde o
início do estudo, enquanto que a concentração de NID sofreu um aumento ao longo do
mesmo período (Figura 7 e Anexo I). Houve uma tendência no aumento das
concentrações de fósforo total (PT) e clorofila-a no período de volumes baixos,
indicando assim, condições mais eutróficas em relação ao período de volumes altos
(Figuras 7 e 8).
Foi constatada uma correlação negativa significativa entre a concentração de
clorofila-a e o volume de água acumulado, por meio de regressão linear, mostrando que
a biomassa algal aumentou com a redução do volume armazenado durante o período de
volumes baixos (Figura 9).
Em relação ao estado trófico, o reservatório pode ser classificado como
eutrófico. Condições mesotróficas isoladas foram detectadas especialmente nos meses
iniciais do estudo no período de volumes altos. Por outro lado, a hipereutrofia foi
detectada no período de volumes baixos com níveis de clorofila maiores que 60 µg.L-1.
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Figura 7 – Dinâmica do fósforo total (PT), fósforo solúvel reativo (SRP) e nitrogênio inorgânico
dissolvido (NID) no reservatório.
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Figura 9 – Regressão linear entre a porcentagem de volume do reservatório e a concentração de clorofilaa. y = -5.4042x + 2.5954; R² = 0.85; p < 0.0001.
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A análise de agrupamento two-way (Figura 10) apresenta as correlações entre as
variáveis ambientais e os meses amostrais. Os meses se dividiram em dois
agrupamentos principais levando em consideração o índice de similaridade de 25%. O
primeiro deles, correspondente ao período de maio de 2011 a janeiro de 2012,
caracterizado por volumes acima de 50% da capacidade total do reservatório, maior
transparência (zeu) sendo então denominado Período de Volumes Altos. O segundo
agrupamento é composto exclusivamente por meses em que o volume armazenado foi
inferior a 50% da capacidade total (fevereiro de 2012 a abril de 2013) associados com
maiores valores de pH, condutividade e clorofila-a (condições hiper-eutróficas). Esse
último agrupamento foi denominado de Período de Volumes Baixos (Figura 10).
Por fim, levando em conta as condições climáticas e limnológicas, o estudo pôde
ser dividido em dois períodos principais:
Período de volumes altos: Compreende os meses de maio de 2011 a janeiro de
2012, quando os volumes estiveram acima de 50% da capacidade total do reservatório,
além das condições climáticas variando de moderadamente úmidas a normais. A maior
disponibilidade de luz na coluna d’água e condições meso-eutróficas foram marcantes
durante o período.
Período de volumes baixos: Compreende os meses de fevereiro de 2012 a abril
de 2013, caracterizado por condições de seca moderada a seca extrema, com volumes
abaixo de 50% da capacidade total, baixa luminosidade na coluna d’água e condições
eutróficas a hiper-eutróficas.

25

0

14

100

Legenda da Matriz
Min
Max

Information Remaining (%)
0

25

50

75

100

pH
Cond.
NID
Volume
PT
Chl-a
SRP
Transp.

75

50

Período
Volumes Altos
Volumes Baixos

Mai. 11
Jul. 11
Jun. 11
Ago. 11
Set. 11
Out. 11
Nov. 11
Dez. 11
Jan. 12
Fev. 12
Abr. 12
Mar. 12
Mai. 12
Jun. 12
Jul. 12
Ago. 12
Set. 12
Out. 12
Nov. 12
Dez. 12
Jan. 13
Fev. 13
Mar. 13
Abr. 13

Figura 10 – Diagrama da análise de agrupamento two-way das variáveis físico-químicas e amostras
mensais. Quadrados escuros representam os valores máximos, enquanto os claros representam os valores
mínimos para cada um dos parâmetros (colunas) durante os meses de estudo (linhas). Chl-a = Clorofila-a;
Cond. = Condutividade; SRP = fósforo reativo solúvel; TP = fósforo total, NID = nitrogênio inorgânico
dissolvido; pH = potencial hidrogeniônico; Transp. = Transparência e Vol. = volume.
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Comunidade Fitoplanctônica
A variação da biomassa fitoplanctônica total resultou em um padrão crescente de
biomassa que atingiu valores máximos durante o período de volumes baixos (Figura 10
e Anexo I). Quanto à diversidade medida pelo índice de Shannon-Wiener (H’), esta
apresentou maiores valores durante o período de volumes altos, enquanto que no
período de baixos volumes a comunidade fitoplanctônica foi em geral, menos diversa
(Figura 11).
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Figura 11 – Variação da biomassa fitoplanctônica e do índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) no
reservatório Dourado ao longo do período de estudo.

Foi encontrado um total de 27 espécies descritoras distribuídas em 10 grupos
funcionais sensu Reynolds (SN, M, H1, S1, X1, K, L0, J, F e P) e em 6 grupos morfofuncionais sensu Kruk (I, III, IV, VI, VII e VIII).
Os grupos F (Nephrocytium sp. e Eutetramorus fotti) e J (Coelastrum sp. e
Scenedesmus sp.), representados por algas verdes com afinidade por luz e nutrientes,
respectivamente, apresentaram parcelas de contribuição significativa na biomassa
durante o período de volumes altos, juntamente com o grupo P composto por
diatomáceas e algas verdes com importância em ambientes eutróficos (Aulacoseira
granulata e Closterium acutum) (Figura 12). Somado a esses grupos estão: K
cianobactérias coloniais ou unicelulares (Cyanodictyon imperfectum e Synechocystis
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sp.) e Lo, que compreende organismos pequenos tolerantes a deficiência de nutrientes
(Synechocystis aquatilis e Merismopedia tenuisima).
Os grupos funcionais SN e M foram os que mais contribuíram com a biomassa
no período de volumes baixos e foram representados, respectivamente, pela
cianobactéria filamentosa Cylindrospermopsis raciborskii e por cianobactérias coloniais
possuidoras de mucilagem e/ou aerotopos (Mycrocystis sp. e Sphaerocavum
brasiliense), sendo C. raciborskii a espécie que apresentou maior biomassa e
ocorrência. Os grupos: H1 composto por cianobactérias fixadoras de nitrogênio
(Aphanizomenon gracile e Dolichospermum circinalis), S1 representado por
cianobactérias filamentosas (Planktolyngbya limnetica) e X1 por algas verdes
unicelulares de ambientes eutróficos (Monoraphidium sp. e Chlorella sp.) também
contribuíram significativamente para a biomassa durante o período de volumes baixos
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Figura 12: Variação mensal da biomassa relativa de grupos funcionais de Reynolds (RFG) ao longo do
estudo.

Utilizando a abordagem morfo-funcional - MBFG, os organismos unicelulares
pequenos com alta razão superfície/volume (Synechocystis sp.) pertencentes ao grupo
IV, juntamente com o grupo VI, caracterizado por organismos não-flagelados de
exoesqueleto silicoso (Aulacoseira granulata e Cyclotella sp.), apresentaram maior
biomassa durante o período de volumes altos (Figura 12).
Os MBFG que mais contribuíram para a biomassa total no período de volumes
baixos foram os grupos VII e VIII o primeiro composto por colônias mucilaginosas
grandes (Mycrocystis sp. e Sphaerocavum brasiliense), enquanto que o segundo
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compreende filamentos longos capazes de fixar nitrogênio por meio de heterócitos
(Cylindrospermopsis raciborskii, Dolichospermum sp.).
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Figura 12: Variação mensal da biomassa relativa de MBFG ao longo do período de estudo.

Na análise de redundância dos grupos funcionais sensu Reynolds, os eixos 1
(29.9%) e eixo 2 (12.9%) contribuíram com 42,8% da variância. O teste de Monte Carlo
indicou que as variáveis limnológicas estiveram significativamente correlacionadas com
o eixo 1 (P = 0.001). As variáveis: volume armazenado (0.95) e zeu (0.94), foram as
principais correlacionadas ao eixo 1. No eixo 2 a variável que apresentou maior
correlação foi o PT (0.58). É possível observar uma segregação temporal clara ao longo
do eixo 1 entre as amostras dos meses de altos volumes e baixos volumes (Figura 15).
Os grupos F, P e J tiveram seu desenvolvimento correlacionado com as variáveis
mais representativas do período de volumes altos (maiores transparências e maiores
concentrações de SRP). Por outro lado, os grupos funcionais K, SN, S1, X1 e M
estiveram associados a maiores valores de DIN, pH, condutividade e sólidos voláteis em
suspensão (VSS) durante o período de volumes baixos. Os grupos L0 e H1 não
apresentaram associações consideráveis com as variáveis ambientais.
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(29.9%)

Figura 15 – Diagrama da Análise de redundância (RDA) do reservatório Dourado, segundo a abordagem
de grupos funcionais de Reynolds (F, J, P, K, M, S N, S1, X1, H1, L0), incluindo as variáveis limnológicas
(linhas sólidas) e as unidades amostrais (pontos). Cond. = condutividade; SRP = fósforo reativo solúvel;
TP = fósforo total; DIN = nitrogênio inorgânico dissolvido; OD = oxigênio dissolvido; pH = potencial
hidrogeniônico; FSS = sólidos fixos em suspensão; VSS = sólidos voláteis em suspensão; Temp. =
temperatura, zeu = transparência e Vol. = volume.

Para a abordagem morfológica de grupos funcionais (Morphology based
functional groups – MBFG), os eixos 1 (36.0%) e 2 (11.7%) da RDA foram
responsáveis por 47,6% da variância. A correlação entre as variáveis limnológicas que
representam o eixo 1 foi significativa de acordo com o teste de Monte Carlo (P =
0.001). O primeiro eixo esteve correlacionado com o volume armazenado (0.95) e a
transparência (0.95). As variáveis ambientais apresentaram baixas correlações com o
eixo 2.
Assim como a RDA envolvendo os RFG, houve uma forte correlação entre os
grupos VII e VIII e as variáveis associadas ao eixo 1, resultando em uma tendência
temporal de separação dos períodos de volumes altos e volumes baixos. O grupo morfofuncional que esteve associado ao período de volumes altos foram os grupos IV e VI,
enquanto que o restante dos grupos: I, III, VII e VIII estavam relacionados com
condições mais turvas e eutróficas durante o período de volumes baixos (Figura 16).
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(36.0%)

Figura 16 – Diagrama da análise de redundância (RDA) do reservatório Dourado, segundo a abordagem
de grupos morfo-funcionais de Kruk (I, III, IV, VI, VII) incluindo as variáveis limnológicas (linhas
sólidas) e as unidades amostrais (pontos). Cond. = condutividade; SRP = fósforo reativo solúvel; (DIN),
OD = oxigênio dissolvido; pH = potencial hidrogeniônico; FSS = sólidos fixos em suspensão; VSS =
sólidos voláteis em suspensão; zeu = transparência e Vol. = volume.

DISCUSSÃO
Os resultados demonstraram que o regime hidrológico, marcado pela seca
extrema e pela redução do volume, influenciou na diminuição da disponibilidade de luz
na coluna d’água e no aumento das concentrações de fósforo total e nitrogênio. Tais
alterações físico-químicas, por sua vez, foram suficientes para promover mudanças na
biomassa e composição fitoplânctônica, inicialmente composta por organismos de
ambientes meso-eutróficos iluminados, que foram substituídos por organismos
tolerantes à alta turbidez e a condições eutróficas. Portanto, a redução do nível da água
causada pela seca foi capaz de influenciar a dinâmica dos grupos funcionais
fitoplanctônicos do reservatório.
A ocorrência de dois eventos extremos e contratantes foi preponderante para
explicar a influência do regime hidrológico sobre as variáveis ambientais. O primeiro
desses eventos foi a alta precipitação com valores acima da média histórica que
associou o período de volumes altos às condições mais profundas, transparentes e meso-
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eutróficas com menor biomassa fitoplanctônica. Em seguida, a intensificação da seca foi
o fenômeno que esteve associado aos menores volumes armazenados, a elevada
turbidez, ao estado eutrófico e à elevada biomassa algal do período de volumes baixos.
Ainda que estudos relatem a dificuldade de determinar ao certo quando eventos de seca
se iniciam (Mishra & Singh, 2010), é certo que seu estabelecimento pôde ser
evidenciado a partir de maio de 2012, tornando-se o evento hidrológico marcante no
período de estudo.
A seca foi o resultado da irregularidade das precipitações e a redução da estação
chuvosa ocasionadas pela intensificação do fenômeno El Niño (El Niño Southern
Oscilation – ENSO), o qual possui influência conhecida nos climas tropicais e
subtropicais (Liu et al., 1998). Alguns estudos também reforçam a influência da ENSO
na redução das precipitações e, consequentemente, do volume de reservatórios do
semiárido brasileiro, bem como sua contribuição no aumento da turbidez e da
produtividade desses sistemas (Bouvy et al., 1999; Bouvy et al., 2003). Além da
influência do El Niño, o cenário de mudanças climáticas globais prevê para o semiárido
brasileiro uma redução nas precipitações e um aumento da temperatura, torando os
eventos de seca mais severos, e resultando em maior escassez d’água e intensificação da
eutrofização nessa região (Roland et al., 2012). As altas taxas de evaporação da região
também influenciam significativamente a redução do volume de água e a favorecem
concentração de solutos e nutrientes nos reservatórios (Barbosa et al., 2012).
A redução da disponibilidade de luz, em conjunto com o aumento das
concentrações de fósforo total e nitrogênio inorgânico dissolvido, juntamente à redução
da concentração de SRP (indicação de incorporação de fósforo na biomassa), foram os
principais fatores que explicaram o aumento da biomassa fitoplâctônica durante a
transição do período de volumes altos para o de volumes baixos. Sabe-se que a
limitação por luz exerce efeitos significativos sobre o fitoplâncton, modificando sua
biomassa, composição (Reynolds, 2006) e diminuindo sua diversidade por meio da
seleção de um número menor de espécies tolerantes à alta turbidez (Reynolds, 1998).
No reservatório Dourado, a mudança de um estado meso-eutrófico para um
eutrófico favoreceu o aumento da biomassa do fitoplâncton, resultando em elevada
turbidez orgânica (limitação por luz). Uma vez estabelecidas condições eutróficas
túrbidas, as cianobactérias, um grupo mais restrito de organismos tolerantes à baixa
disponibilidade de luz, com crescimento lento e de maior biomassa (Smith, 1996),
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tiveram seu desenvolvimento favorecido, explicando assim, a redução da diversidade no
período de volumes baixos.
Barbosa et al. (2012) relatam que os reservatórios dessa região são geralmente
túrbidos e apresentam propensão à eutrofização. Outros estudos no semiárido brasileiro
descrevem o mesmo padrão de aumento da biomassa e o predomínio de cianobactérias
associados às condições mais rasas, eutróficas e túrbidas dos reservatórios (Huszar et
al., 2000; Bouvy et al., 2000; Costa et al., 2009; Dantas et al., 2011, Soares et al.,
2013), demonstrando que luz e nutrientes são fatores cruciais para a produtividade e a
dinâmica do fitoplâncton nesses ambientes. Há ainda trabalhos de outras regiões
semiáridas que reforçam a importância da redução do volume associada à
disponibilidade de luz sobre a biomassa algal em reservatórios do semiárido
mediterrâneo (Barone & Nasseli-Flores, 1994; Geraldes & Boavida, 2005) e africano
(Arfi et al., 2003).
A mistura da coluna d’água durante todo o estudo foi um fator que contribuiu
para a manutenção do estado de turbidez do reservatório. Fatores como o pequeno porte
do reservatório e a redução gradual do volume favoreceram a ação dos ventos,
desfavorecendo a estratificação da coluna d’água, atuando também como possíveis
fatores estabilizadores do estado túrbido (Torremorell et al., 2007).
Os resultados demonstram que os grupos funcionais em ambas abordagens
utilizadas são bons preditores das variáveis ambientais. As duas análises multivariadas
apresentam uma separação entre os meses de volumes altos daqueles de volumes
baixos, correspondente às mudanças de luminosidade e estado trófico que foram
influenciadas pela seca.
A RDA realizada com os RFG mostrou uma distinção clara entre as amostragens
de períodos de volumes altos e de volumes baixos principalmente em relação à
disponibilidade de luz e nutrientes nos dois períodos. Os grupos funcionais relacionados
com a maior oferta de luz e aos maiores volumes foram F, J e P. O grupo F é composto
por algas verdes coloniais de ambientes claros, tolerantes à deficiência de nutrientes e
sensíveis à alta turbidez; o grupo J também inclui algas verdes e está comumente
associado a ambientes rasos, enriquecidos e misturados; enquanto que o grupo P
compreende diatomáceas e algumas clorófitas de águas eutróficas misturadas e
tolerantes à média luminosidade (Reynolds, 2002; Padisák et al., 2009). Os grupos que
apresentaram maiores correlações com a disponibilidade de nutrientes constatada no
período de volumes baixos foram: SN, S1, X1 e M (associados ao NID) Dentre esses
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grupos, apenas três foram os que contribuíram com as maiores parcelas da biomassa:
sendo SN o mais representativo composto pela espécie Cylindrospermopsis raciborskii,
típica de ambientes quentes e misturados com tolerância à deficiência de luz; o grupo S1
representado por cianobactérias filamentosas de habitats túrbidos e misturados
tolerantes à condição de alta deficiência de luz; o grupo M de cianobactérias coloniais
com aerótopos é característico de ambientes de baixas latitudes, rasos, eutróficos a
hipereutróficos (Reynolds, 2002; Padisák et al., 2009).
De maneira geral, a abordagem funcional proposta por Reynolds forneceu uma
caracterização adequada dos períodos de volumes altos e volumes baixos, de tal modo
que as mudanças de volume, iluminação e nutrientes puderam ser refletidas na mudança
de grupos funcionais. Essa abordagem foi capaz de evidenciar a contribuição das algas
verdes dos grupos F e J no período de volumes altos e sua sensibilidade ao aumento da
turbidez, seguido pela substituição por grupos de cianobactérias tolerantes a essas
condições como SN e S1. Sua utilização, entretanto, exige um conhecimento mais
aprofundado sobre taxonomia e aspectos funcionais do fitoplâncton, um aspecto
negativo da abordagem bastante citado na literatura (Izaguirre et al., 2012; Hu et al.,
2013).
Assim como na abordagem de RFG, abordagem morfo-funcional sensu Kruk
também demonstrou a importância da luminosidade na separação entre os dois períodos
hidrológicos. O período de volumes altos apresentou dois MBFGs representativos,
embora não diretamente correlacionados com as variáveis ambientais: o grupo VI,
composto por organismos não-flagelados de exoesqueleto silicoso (diatomáceas) e o
grupo IV que compreende organismos de tamanho médio desprovidos de
especializações. Os grupos que estiveram correlacionados com as condições eutróficas e
de menor disponibilidade de luz do período de volumes baixos foram: I (organismos
pequenos com alta razão superfície-volume), III (filamentos longos com aerótopos),
VII (colônias mucilaginosas grandes) e VIII (organismos fixadores de nitrogênio).
O grupo IV geralmente apresenta uma relação positiva com a disponibilidade de
luz (Kruk & Segura, 2012), o que pode ser observado já que este grupo foi plotado do
lado positivo do eixo 1 junto com maiores valores de transparência.
Quanto ao grupo III, é importante destacar que inicialmente, esse grupo
compreendia organismos filamentosos, tanto fixadores de nitrogênio quanto os nãofixadores, bem-sucedidos em ambientes eutróficos e de pouca luz (Kruk, 2010; Kruk &
Segura, 2012). Entretanto, Reynolds et al. (2014) propuseram a criação do grupo VIII
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contendo apenas organismos exclusivamente fixadores de nitrogênio, que estavam
inseridos no grupo III, devido à importância eco fisiológica desse atributo, em especial
em ambientes temperados. Levando isso em consideração, e ainda pelo fato dos dois
grupos estarem plotados separadamente uns dos outros, presume-se que os filamentos
fixadores e não fixadores de nitrogênio apresentam respostas diferentes às condições
ambientais do reservatório. Aparentemente, não apenas disponibilidade de luz atuou
como fator limitante, mas também a disponibilidade de nutrientes dissolvidos, do
contrário, esperar-se-ia que o grupo III apresentasse comportamento similar ao grupo
VIII. Os motivos que explicam o sucesso do grupo VIII serão expostos posteriormente.
O fato de ser baseada puramente nos traços morfológicos dos organismos faz
com que a abordagem morfo-funcional ofereça uma grande vantagem operacional
quando comparada à abordagem de grupos funcionais sensu Reynolds, pelo fato de não
serem necessários conhecimento sobre taxonomia nem autoecologia do fitoplâncton
(Kruk, 2010; Izaguirre et al., 2012; Hu et al. 2013).
Comparativamente, as associações dos grupos P, J e F da abordagem de RFG e
dos grupos morfo-funcionais IV e VI foram capazes de demonstrar a importância da
maior disponibilidade de luz sobre abundância das algas verdes, além de diatomáceas,
como Aulacoseira granulata. As duas abordagens também detectaram a sensibilidade
da comunidade à limitação por luz, uma vez que grupos característicos de ambientes
eutróficos e tolerantes à turbidez apresentaram maior biomassa e foram associados ao
período de volumes baixos.
Atenção especial deve ser dada aos grupos SN e VIII, pois foram os detentores
das

maiores

parcelas

de

biomassa

registradas

durante

o

estudo,

sendo

Cylindrospermopsis raciborskii a espécie de maior abundância e que mais contribuiu
nessa parcela. A alta plasticidade fenotípica da espécie fez com que se adaptasse a
diversos ambientes ao redor do mundo (Bonilla et al., 2012; Sukenik et al., 2012),
porém são em ambientes tropicais e subtropicais onde a ocorrência de florações é maior
devido às condições mais quentes e misturadas (Komárek et al. 2003). O sucesso de C.
raciborskii no reservatório Dourado pode ser explicado pela maior eficiência de seu
foto-sistema na absorção de luz em condições túrbidas o que favoreceu seu crescimento
(Briand et al., 2004; Buford & Davis, 2011). Essa espécie é ainda excelente
competidora quanto a disponibilidade de fósforo na coluna d’água (SRP), devido a sua
alta afinidade de assimilação e estocagem desse nutriente (Istvánovics et al., 2000).
Além disso, a espécie é potencialmente produtora de Cylindrospermopsina e Saxitoxina
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(Hoff-Risseti et al., 2013), toxinas que põem em risco a qualidade da água consumida
(Carmichael, 2001), e casos de florações tóxicas já foram relatados na região semi-árida
brasileira (Bouvy et al., 1999; Panosso et al., 2007).
Esse estudo também corrobora as predições sobre o cenário de mudanças
climáticas, o qual prevê a dominância de cianobactérias em especial em lagos rasos,
tendo em vista que os eventos de seca se tornem mais frequentes ou intensos no futuro
(IPCC, 2007; Marengo et al., 2010; Moss et al., 2011).
Apesar da abordagem Morfo-funcional ter explicado uma porcentagem um
pouco maior da variância em comparação com a abordagem de RFG, como demonstram
alguns trabalhos (Kruk et al., 2011; Gallego et al., 2012; Izaguirre et al., 2012; Hu et
al., 2013), a diferença não foi considerada como discrepante (apenas 4,8% de
diferença), logo pode-se afirmar que ambas são equivalentes no caso do reservatório
Dourado. Assim, a sensibilidade das duas abordagens funcionais foi capaz de distinguir
de maneira adequada as comunidades fitoplânctônicas dos dois períodos hidrológicos
estudados.

CONCLUSÕES
- A seca prolongada favoreceu o processo de eutrofização no reservatório,
alterando a disponibilidade de recursos para a comunidade fitoplanctônica.
- A limitação por luz e a menor disponibilidade de SRP promoveram mudanças
significativas na comunidade fitoplânctônica, inicialmente caracterizada por organismos
de ambientes meso-eutróficos iluminados, que foram substituídos por espécies
tolerantes à alta turbidez e favorecidas pela redução de fósforo solúvel.
- As duas abordagens ecológicas funcionais foram capazes de refletir
adequadamente as condições ambientais, sendo os grupos funcionais SN e M, e os
grupos morfo-funcionais VIII e VII os que tiveram seu desenvolvimento favorecido
durante o período de volumes baixos.
- Comparativamente, as duas abordagens ecológicas apresentaram sensibilidade
para diferenciar a composição fitoplanctônica dos dois períodos hidrológicos, e podem
ser consideradas como equivalentes nesse estudo.
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ANEXO I
Tabela de Estatística Descritiva Básica com os valores médios, mínimos e máximos dos dois
períodos estudados:
Variáveis

Volumes Altos

Volumes Baixos

Temperatura (°C)

26.4 (24.6-28.3)

26.7 (24.3-30.2)

pH

7.53 (6.50-8.51)

8.44 (7.78-9.40)

zmax (m)

9.0 (8.1-9.7)

5.6 (2.1-8.2)

zeu (m)

2.9 (2.2-4.0)

0.8 (0.3-1.6)

zeu/zmax

0.32 (0.24-0.42)

0.15 (0.06-0.23)

801.9 (635.0-936.0)

1548.0 (945.0-2653.0)

OD (mg L-1)

7.11 (6.17-7.89)

7.89 (5.71-9.65)

VSS (mg L-1)

2.05 (0.40-4.00)

7.45 (0.00-20.76)

FSS (mg L-1)

6.43 (0.00-27.60)

20.37 (4.80-40.80)

PT (µg L-1)

70.70 (26.00-149.57)

145.24 (38.20-445.00)

SRP (µg L-1)

40.58 (0.50-131.00)

9.14 (1.16-28.57)

NID (µg L-1)

659.02 (528.84-803.15)

1453.29 (503.51-3206.19)

Chl-a (µg L-1)

15.12 (5.66-27.82)

142.37 (42.68-332.85)

Biomassa fitoplanctônica (mg L-1)

11.29 (5.60-22.14)

63.79 (15.20-107.17)

2.01 (1.42-2.55)

1.30 (0.73-1.94)

Condutividade (µS cm-1)

Diversidade fitoplanctônica (bits mg-1)

pH = potencial hidrogeniônico; zmax = profundidade máxima; zeu = transparência; zeu/zmax =
disponibilidade de luz; OD = oxigênio dissolvido; VSS = sólidos voláteis em suspensão; FSS = sólidos
fixos em suspensão; PT = fósforo total; SRP = fósforo reativo solúvel; NID = nitrogênio inorgânico
dissolvido; Chl-a = clorofila-a.
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ANEXO II
Lista de espécies fitoplânctônicas encontradas no reservatório Dourado e suas respectivas
classificações em grupos funcionais (FG), grupos morfo-funcionais (MBFG) e taxonômica.
Espécie

FG

MBFG

Filo

Aphanizomenon gracile (Lemmermann) Lemmermann

H1

VIII

Cyanobacteria

Aphanocapsa elachista West & G.S. West

K

VII

Cyanobacteria

Aphanothece sp.

K

VII

Cyanobacteria

Aulacoseira granulate (Ehrenberg) Simonsen

P

VI

Bacillariophyta

Botryocuccus sp.

F

VII

Chlorophyta

Chlorella vulgaris Beyerinck

X1

IV

Chlorophyta

Chroococcus minor (Kützing) Nägeli

L0

I

Cyanobacteria

Coelastrum astroideum De Notaris

J

IV

Chlorophyta

H1

VIII

Cyanobacteria

J

IV

Chlorophyta

Cuspidothrix sp.

H1

VIII

Cyanobacteria

Cyanodictyon imperfectum Cronberg & Weibull

K

VII

Cyanobacteria

Cylindrospermopsis raciborskii (Woloszynska) Seenayya & Subba Raju

SN

VIII

Cyanobacteria

Dolichospermum sigmoideum (Nygaard) Walcklin, L. Hoffmann & Komárek

H1

VIII

Cyanobacteria

Geitlerinema amphibium (C.Agardh ex Gomont) Anagnostidis

S1

III

Cyanobacteria

Melosira sp.

P

VI

Bacillariophyta

Microcystis sp. Kützing ex Lemmermann

M

VII

Cyanobacteria

Monoraphidium minutum (Nägeli) Komárková-Legnerová

X1

IV

Chlorophyta

Nephrocytium sp. Nägeli

F

IV

Chlorophyta

Oocystis sp.

F

VII

Chlorophyta

Planktolyngbya limnetica (Lemmermann) Komárková-Legnerová &
Cronberg

S1

IV

Cyanobacteria

Planktothrix geitleri (Kisselev) Agnostidis & Komárek

S1

III

Cyanobacteria

Scenedesmus acuminatus(Lagerheim) Chodat

J

IV

Chlorophyta

Sphaerocavum brasiliense M.T de P. Azevedo & C. L. Sant’Anna

M

VII

Cyanobacteria

Staurastrum volans West & G.S.West

P

IV

Charophyta

Synechocystis aquatilis Sauvageau

L0

I

Cyanobacteria

Synechocystis salina Wislouch

K

I

Cyanobacteria

Cronbergia sp. J. Komárek, E. Zapomelová & F. Hindák
Crucigenia sp.

