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Resumo –  O objetivo do trabalho foi avaliar o grau de trofia a partir da análise da 

comunidade fitoplanctônica  e de alguns parâmetros físicos e químicos. As amostras de fitoplâncton 

foram coletadas na região da zona fluvial à montante do reservatório em novembro de 2012. Três 

pontos amostrais foram escolhidos; um ponto na região pelágica e dois pontos, um em cada 

margem. Para a realização da análise quantitativa as amostras foram sedimentadas em câmaras do 

tipo Utermöhl e analisadas através de um microscópio invertido Zeiss, utilizando um aumento de 

400 X. Foram contados 100 campos aleatórios ou até a obter 400 indivíduos da espécie mais 

freqüente. Foram identificados 37 táxons, dos quais 9 pertenciam a classe Cyanophyceae, 19 táxons 

da classe Chlorophyceae, dois da classe Chrysophyceae, quatro táxons da classe Bacillariophyceae, 

dois da classe Zygnematophyceae, e uma espécie da classe Euglenophyceae. A espécie Microcystis 

aeruginosa foi dominante em todos os pontos, com densidade de 22.768,81 céls. mL
-1

 no ponto 1. 

As espécies que apresentaram maior densidade foram M. aeruginosa, Pseudanabaena mucicola e 

Dolichospermum spiroides, indicando a eutrofização do ambiente.  
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ANALYSIS  OF RIVERINE ZONE PHYTOPLANKTON FROM FOZ DO 

AREIA RESERVOIR, PARANÁ. 

Abstract – The aim of this study was to evaluate the trophic level from the analysis of 

phytoplankton and some physical and chemical parameters. The phytoplankton samples were 

collected in the region of the river area upstream of the reservoir in November 2012. Three 

sampling points were chosen; one point in the pelagic zone and two points, one on each margin. To 

realization of the quantitative analysis, the samples were sedimented on the Utermöhl chambers and 

analyzed using a Zeiss inverted microscope using a magnification of 400 X. Thousand random 

fields were counted and 400 individuals to get the most frequent species. 37 taxa were reported, 9 of 

the class Cyanophyceae, 19 taxa of Chlorophyceae, two of the Class Chrysophyceae, four taxa of 

the class Bacillariophyceae, two of the Class Zygnematophyceae, and one genera of class 

Euglenophyceae. The species Microcystis aeruginosa was dominant in all points with density 

22768.81 cels. mL-1 in point 1. The species with the highest density were M. aeruginosa,  

Pseudanabaena mucicola and Dolichospermum spiroides indicating eutrophication of the 

environment. 

Keywords: eutrophication, phytoplankton, reservoir. 
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INTRODUÇÃO 

 

O aumento de atividades antrópicas de alto impacto, como o lançamento de esgotos e 

ocupação desordenada do solo pela urbanização, agricultura e pecuária nas margens de 

reservatórios e rios, tem levado ao enriquecimento excessivo de nutrientes nesses ambientes, em 

especial de fósforo (P) e nitrogênio (N), produzindo o efeito conhecido como eutrofização (Pinto-

Coelho et al., 1999). De acordo Silva et al.(2005), o enriquecimento de nutrientes nos corpos 

d’água, devido à eutrofização artificial, favorece o desenvolvimento do fitoplâncton e ocasiona 

freqüentes florações de cianobactérias em ambientes aquáticos.  

A composição e biomassa das espécies de fitoplâncton em reservatórios dependem das inter-

relações  de fatores físicos, como temperatura e circulação; fatores químicos, como concentração de 

nutrientes e distribuição relativa dos diferentes íons dissolvidos na água; e fatores biológicos, como 

a interação entre as espécies, efeitos da predação e parasitismo (Tundisi e Matsumura-Tundisi, 

2008). Além desses fatores, a dinâmica e estrutura da comunidade de fitoplâncton depende do 

gradiente longitudinal que um reservatório apresenta. Segundo Thornton et al. (1990), devido a sua 

natureza híbrida lago-rio, os reservatórios possuem tanto gradientes verticais e horizontais nos 

fatores abióticos que controlam a produção de fitoplâncton. Os gradientes longitudinais podem 

apresentar três zonas distinguíveis: zonas fluviais, de transição e lacustre. 

As zonas fluviais do reservatório são caracterizadas por alto fluxo, curto tempo de residência, 

alto nível de nutrientes disponível, sólidos suspensos, relativa extinção de luz para porções rio 

abaixo do reservatório. Turbidez abiogênica freqüentemente limita a penetração de luz e 

consequentemente limita a profundidade da camada fótica. Geralmente a área da produtividade 

primária é luz-limitada (Thornton,et al., 1990).  

Para um melhor entendimento das alterações que ocorrem em um rio, lago ou reservatório é 

preciso conhecer a dinâmica dos ciclos biogeoquímicos que tão profundamente são influenciados 

pela comunidade fitoplanctônica. Segundo Hötzel e Croome (1999), o fitoplâncton é 

particularmente sensível as mudanças  de nutrientes  e responde rapidamente quando os níveis 

aumentam. É considerado um indicador de qualidade ambiental ou bioindicador, pois apresenta 

distribuição cosmopolita, características ecológicas amplamente conhecidas, abundância numérica, 

baixa mobilidade, é de fácil manipulação em experimentos in vitro, fácil de quantificar e padronizar 

e principalmente, é altamente sensíveis a estresse ambiental (Füreder e Reynolds, 2003). 

O objetivo do trabalho foi avaliar o grau de trofia a partir da análise da comunidade 

fitoplanctônica e de alguns parâmetros físicos e químicos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Área de Estudo 

 

O rio Iguaçu é o maior tributário do rio Paraná, o maior rio do Estado do Paraná (Brasil), 

formado pela junção do rio Atuba e do rio Iraí. Cinco hidrelétricas foram construídas à 238 km de 

Curitiba; Foz do Areia, Salto Segredo, Salto San Tiago, Salto Osório e Salto Caxias. Juntas têm 

uma capacidade de  6.644 megawatts, responsável por aproximadamente 6,5% da produção de 

energia do país (Copel, 2008).  
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O reservatório de Foz do Areia , situado no médio Iguaçu, está localizada entre as 

coordenadas 25
o
 53’S e 51o 13’O e 26

o
 12’ S e 51

o
 41’O, situado entre os municípios de Pinhão e 

Bituruna. Foi formado a partir da construção da Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da 

Rocha Neto. A área inundada foi de 139 km
2
 com um volume de 5,8 x 10

8
 m

3
 e profundidade 

máxima de 160 m (Copel, 2008). 

 

 

Figura 1: Localização do reservatório de Foz do Areia. 

Fonte: Brassac et al., (2008). 
 

Amostragem e análise dos dados 

 

As amostras de fitoplâncton foram coletadas na região da zona fluvial à montante do 

reservatório em novembro de 2012. Três pontos amostrais foram escolhidos; um ponto na região 

pelágica e dois pontos, um em cada margem.  As amostras foram coletadas com uma frasco âmbar 

de 250 mL diretamente do ambiente à uma profundidade de 0,5 metro e preservadas imediatamente 

com solução contendo lugol alcalino, formalina e tiosulfato de sódio (Sherr e Sherr, 1993).   

Para a realização da análise quantitativa as amostras foram sedimentadas em câmaras do tipo 

Utermöhl e analisadas através de um microscópio invertido Zeiss modelo Axiovert 40 C, utilizando 

um aumento de 400 X. Foram contados 100 campos aleatórios ou até a obter 400 indivíduos da 

espécie mais freqüente.  

 A identificação foi realizada através com o auxílio de literaturas específicas: Desikachary 

(1959); Kumar (1967); Bellinger (1980); Cox (1996); Canter-Lund & Lund (1998); Bicudo e 

Menezes (2006); Sant’Anna et al. (2006); Da Silva et al. (2009) e Sant’Anna et al. (2012).  

O índice de riqueza de espécies (R) foi medido pelo número de táxons presentes na amostra. 

A determinação dos índices de Shannon (H’) e de Equitabilidade (J) utilizam as densidades das 

espécies no cálculo. Foi utilizado o software GWBASIC (Ludwig & Reynolds, 1988). As análises 

químicas foram realizadas de acordo APHA (2005). 

 

RESULTADOS 
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Foram identificados 37 táxons, dos quais 9 pertenciam a classe Cyanophyceae, 19 táxons da 

classe Chlorophyceae, dois da classe Chrysophyceae, quatro táxons da classe Bacillariophyceae, 

dois da classe Zygnematophyceae, e uma espécie da classe Euglenophyceae. Apesar das clorofíceas 

apresentarem uma maior riqueza, as cianofíceas apresentaram quase 100% da densidade total das 

espécies fitoplanctônicas nos três pontos amostrais, sendo eles;  99,37% no ponto 1; 98,52% no 

ponto 2 e 97,98% no ponto 3. A espécie Microcystis aeruginosa foi dominante em todos os pontos, 

com densidade de 22.768,81 céls. mL
-1

 no ponto 1. As espécies que apresentaram maior densidade 

foram M. aeruginosa, Pseudanabaena mucicola e Dolichospermum spiroides (Tabela 1). 

 

     

Figura 2: Espécies mais abundantes da classe Cyanophyceae: Microcystis aeruginosa  ((kützing) Lemermann, 1907); 

Dolichospermum spiroides ((Klebahn) Walcklin, Hoffmann & Komárek, 2009); Pseudanabaena mucicola (Naumann & 

Huber-Pestalozzi Schwabe, 1964). 

 

Todos os pontos apresentaram densidades de cianobactérias acima do valor estabelecido pelo 

CONAMA 357/2005 para os padrões de qualidade de água do tipo classe 1 e classe 2, no qual o 

valor máximo permitido para cianobactérias é de 20.000 céls. mL
-1

. Essas espécies apresentam 

capacidade de assimilar o ortofosfato em excesso durante períodos de elevadas concentrações de 

nutrientes (Fernandes et al., 2005). Provavelmente a floração ocorrida pode estar relacionada com 

as elevadas concentrações de fósforo. A concentração do P-total, foram de 0,46 mg/L P no ponto 1; 

0,44 mg/L P no ponto 2  e 0,54 mg/L P no ponto 3. Todos os pontos apresentaram concentrações 

acima dos valores aceitáveis (CONAMA 357/2005), onde o valor máximo para ambientes lênticos é 

de 0,02 mg/L e de 0,025 mg/L  para ambientes intermediários dentro da classificação para corpos 

aquáticos do tipo classe 1. 

Os pontos de coleta localizam-se em uma região fluvial do reservatório; uma região que 

apresenta fluxo rápido, curto tempo de residência, turbidez elevada e a camada de mistura 

excedendo a da zona fótica, segundo Kimmel et al. (1990), dificultando o desenvolvimento das 

comunidades fitoplanctônicas, no entanto a população da M. aeruginosa desenvolveu-se bem. 

 

Tabela 1: Variáveis físicas e químicas do reservatório de Foz do Areia em novembro de 2012. Todos os parâmetros 

 

 

Tabela 2: Densidade, média e desvio padrão (DP) das espécies fitoplanctônicas do reservatório de Foz do Areia.  
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O índice de diversidade de Shannon (H’) foi muito baixo (H ’< 1,0)  no ponto 1 e 2, indicando 

uma forte tendência à eutrofização, e o ponto 3 apresentou uma diversidade moderada de 1,06 

bits.ind
-1

, indicando um ambiente menos propício a proliferação das cianofíceas. No ponto 3; uma 

densidade de 239,92 céls.mL
-1 

(densidade mais alta que os p1 e p2) da clorofícea do gênero 

Kirchneriella sp., associado a um H’ > 1,0 indica um ambiente com maior capacidade de 

resiliência.  

O índice de equitabilidade (J) foi baixo em todos os pontos de coleta indicando que apenas 

uma ou poucas espécies estão dominando, e as altas densidades de Microcystis aeruginosa vêm 

corroborar estes baixos índices, sendo ela uma espécie altamente dominante na presença de várias 

espécies de clorofíceas e demais espécies raras. O índice de riqueza foi maior no ponto 3 (1,56), 

revelando uma relativa diminuição no stress desta microregião (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Índices de diversidade de Shannon (H’), Equitabilidade de Pielou (E1) e riqueza de Margalef (R1) dos pontos 

analisados. 

 

Houve uma correlação positiva (Figura 4) forte entre Microcystis aeruginosa e com OD (R = 

0,9967, p= 0,051) e negativa entre a Microcystis aeruginosa e as espécies Pseudoanabaena 

mucicola (R = -0,7827 ),  Kirchneriella sp. (R = -0,9183) e Shroederia indica (R = -0,9183). Isto 

pode ser um indicativo que o predomínio da Microcystis aeruginosa esteja afetando negativamente 

a abundância das demais espécies. 

O nitrato apresentou correlação positiva significativa (p<0,05) com Merismopedia tenuissima, 

Kirchneriella sp., Aphanocapsa koodersii, Microcystis panniformis, Gloeocapsa crepdinium, 

Merismopedia glauca, Micratinium pusillum, Korshikoviella limnetica, Scenedesmus linearis, 

Mallomonas sp., Aulacoseira distans e Urosolenia longiseta, indicando que esta é a principal fonte 

de nitrogênio assimilável.  
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Figura 4: Correlação entre a concentração do oxigênio dissolvido (OD), em mg/L, e densidade da Microcystis 

aeruginosa. 

 

A região fluvial do reservatório de Foz do Areia apresentou características de ambiente 

eutrofizado devido à ocorrência de floração, apesar de ser uma região menos propícia ao 

desenvolvimento de populações de microalgas. A dominância da espécie Microcystis aeruginosa, 

baixa diversidade de espécies, baixo índice de equitabilidade e elevada concentração de fósforo são 

evidências claras de um limnosistema poluído.  
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