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“Depois de um tempo você aprende a construir 

todas as suas estradas no hoje, porque o 

terreno do amanhã é incerto demais para os 

planos, e o futuro tem o costume de cair em 

meio ao vão”. 

O menestrel,  

William Shakespeare 



 
 

Nutrientes e luz determinam a estrutura taxonômica e funcional da 

comunidade fitoplanctônica: uma abordagem experimental de oligotrofização 

 

RESUMO  

Luz e nutrientes são essenciais para o fitoplâncton. Fatores que afetam a disponibilidade 

desses recursos podem causar mudanças na estrutura taxonômica e funcional desses 

produtores primários e consequentemente influenciar o funcionamento dos ecossistemas. Nos 

rios, os reservatórios retêm o séston, diminuindo a concentração de nutrientes e aumentando a 

transparência nas regiões a jusante. Utilizamos os grupos funcionais de Reynolds (GFR) para 

testar experimentalmente os efeitos da disponibilidade de luz em conjunto com a limitação de 

nutrientes (oligotrofização) sobre a estrutura fitoplanctônica. Testou-se a hipótese de que esta 

condição afeta negativamente o fitoplâncton (riqueza, biovolume e taxa de crescimento). Os 

organismos fitoplanctônicos foram coletados em lagos da planície de inundação do alto rio 

Paraná, e posteriormente expostos aos tratamentos (três réplicas) com diferentes combinações 

de disponibilidade de recursos (disponibilidade de luz com limitação por nutrientes, limitação 

por luz e disponibilidade por nutrientes, limitação por luz e nutrientes e sem limitação destes 

fatores). Coletou-se amostras no início e após 10 dias. Os resultados obtidos indicaram que a 

limitação por nutrientes afetou negativamente a riqueza e biovolume fitoplanctônico. A 

riqueza de espécies e de GFRs foi significativamente limitada pela condição de 

disponibilidade de luz e limitação por nutrientes (ANOVA). Condições de limitação por luz e 

disponibilidade de nutrientes afetaram positivamente o número de táxons dos GFRs F e J. O 

biovolume dos GFRs H1 e X1 foram altos em todas as condições estabelecidas. Os GFRs F e 

G apresentaram taxa de crescimento significativa em condições de limitação por luz e 

nutrientes (ANOVA). Demonstrou-se que ambientes com disponibilidade de luz, mas 

limitados por nutrientes selecionam GFRs (e. g. H1 e X1) representados por espécies com 

traços que otimizam a captação de recursos, como alta razão superfície/volume. Concluímos 

que mudanças na concentração de nutrientes e na disponibilidade de luz, causadas por 

reservatórios a montante, podem diminuir a diversidade funcional do fitoplâncton em regiões 

a jusante, o que consequentemente pode afetar a produção primária e interferir nas cadeias 

alimentares aquáticas. 

Palavras-Chave: Recursos. Filtros ambientais. Mesocosmos. Grupos funcionais 

fitoplanctônicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nutrients and light determine the taxonomic and functional structure of the 

phytoplankton community: an experimental oligotrophic approach 

 

ABSTRACT 

Light and nutrients are essential for phytoplankton. Factors affecting the availability of these 

resources may cause changes in the taxonomic and functional structure of these primary 

producers and consequently in ecosystems processes. In rivers, reservoirs return to the area, 

reducing nutrient concentration and increasing transparency in downstream regions. Used 

Reynolds Functional Groups (RFG) to test experimentally the factors the effects of light in 

conjunction with nutrient limitations (oligotrophic) on the phytoplankton structure. Tested the 

hypothesis that this status is negatively adjusted for growth (richness, biovolume, and growth 

rate). Collected phytoplankton in lakes of the Upper Paraná River Floodplain and 

subsequently exposed it to treatments (three replicates) with different combinations of 

resource availability (availability of light with limitation nutrient, limitation of light and 

disponibility of nutrients, limitation of light and nutrients without limitation of this factors). 

We collected samples in the beginning and after 10 days. The results indicated that the 

limitation of nutrients affected negatively the richness and the biovolume phytoplankton. The 

species richness and the RFGs were significantly limited by light availability conditions and 

limitation for nutrients (ANOVA). Light limitation conditions and nutrients available affects 

positively the taxons numbers dos RFGs F and J. The biovolume of RFG H1 and X1 were 

highest in all established conditions. The RFGs F and G presented growth ratio significantly 

in conditions the light conditions and nutrients (ANOVA).  Showed that environmental with 

light available, however limited by nutrients selected RFGs (e.g H1 and X1) represented by 

species with traits that optimization the capitation of resource, as highest ration of 

surface/volume. Concluded that changes in the nutrients concentration and in the light 

available, entailed by reservoir and mutant, can decrease the phytoplankton functional 

diversity in downstream regions, that consequently can affect the primary production and 

interfere with the water chains. 

Keywords: Resources. Environmental filters. Mesocosms. Phytoplankton functional groups. 
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1 INTRODUÇÃO 

A construção de reservatórios é uma das principais intervenções humanas em 

ecossistemas aquáticos da atualidade, devido, principalmente ao aumento da demanda 

energética (Chen et al., 2015; Zarfl et al., 2015; Winemiller et al., 2016). Estes 

empreendimentos ameaçam a biodiversidade, pois facilitam a invasão de espécies exóticas, 

além de perda de espécies endêmicas e fragmentação de habitats, o que resulta na perda de 

conectividade do rio e impede a dispersão dos organismos (Bunn & Arthington, 2002; 

Vörösmarty et al., 2010).  

O aumento do tempo de retenção da água ocasionado pelos reservatórios acarreta a 

retenção de matéria orgânica, detritos e nutrientes, que causam o aumento da transparência da 

água e redução dos nutrientes na coluna de água (Manyari & Osmar, 2007; Agostinho et al., 

2008) que a longo prazo causam o processo de oligotrofização (Carpenter et al., 1999; Smith 

et al., 1999; Stockner et al., 2000; Kociolek & Stoermer, 2009), responsável por alterações 

bióticas e abióticas a jusante (Moyle & Leidy, 1992; Agostinho et al., 1995). A construção de 

reservatórios em rios de planície pode causar impactos de forma acentuada sobre esses 

ecossistemas a jusante, por alterarem o regime de cheias (Agostinho et al., 2004, 2008) e 

causar modificações na dinâmica e estrutura das comunidades aquáticas (Leira & Cantonati, 

2008; Fernandes et al., 2009; Dias et al., 2016). 

Os ambientes aquáticos que compõem os sistemas de planície de inundação possuem 

alta produtividade, mantida pelas trocas de nutrientes e sedimento entre o rio principal e lagos 

associados, que são dependentes do regime de cheias (Junk et al., 1989; Neiff, 1990; Thomaz 

et al., 2007). Dessa forma, a oligotrofização do canal principal (Agostinho et al., 1995, 2004; 

Souza Filho et al., 2004; Souza Filho, 2009) pode diminuir a produtividade, de forma que, a 

redução de nutrientes em conjunto com alta disponibilidade de luz (Long et al., 1994; Sterner 

et al., 1997) possa limitar o desenvolvimento do fitoplâncton e alterar a estrutura taxonômica 

e funcional desta comunidade (Anneville et al., 2005; Dokulil & Teubner, 2005; Jeppesen et 

al., 2005; Bovo-Scomparin et al., 2013; Rodrigues et al., 2015). Por esses organismos serem a 

base das teias tróficas, mudanças na disponibilidade deste recurso pode afetar todo o 

ecossistema (Reynolds, 2006).  A redução de nutrientes pode limitar o desenvolvimento do fitoplânctoestrutura  

Mudanças ambientais atuam como filtros que selecionam espécies com traços 

funcionais que permitem a colonização e estabelecimento sob a nova condição (Rahel, 

2002; Reynolds et al., 2002; Bello et al., 2013). A dominância de um mesmo traço pode 

resultar em homogeneização funcional (Clavel et al., 2011) que modifica a estrutura da 

comunidade e funcionamento do ecossistema (Olden et al., 2004). Avaliar as respostas 
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funcionais da comunidade fitoplanctônica frente à variação ambiental é de grande importância 

(Litchman et al., 2007), visto que diferentes espécies podem compartilhar as mesmas 

estratégias funcionais, relacionadas a fisiologia, morfologia e comportamento (Litchman & 

Klausmeier, 2008) que permitem sua adaptação diante de mudanças ambientais (Litchman et 

al., 2010). 

Em condições limitantes de nutrientes, por exemplo, traços como pequeno tamanho e 

alta razão superfície/volume, são considerados traços-chave da comunidade fitoplanctônica 

(Litchman et al., 2007, 2010), além da presença de heterócitos, podem ter maior vantagem 

competitiva (Litchman et al., 2010; Naselli-Flores and Barone, 2011), pois otimizam a 

aquisição de nutrientes (Litchman & Klausmeier, 2008). Além disso, o pequeno tamanho 

minimiza perdas por sedimentação, mantendo as microalgas por mais tempo na zona eufótica 

(Margalef, 1978; Reynolds, 2006; Chindia & Figueredo, 2018), de forma que, condições de 

baixa disponibilidade de luz, pode selecionar organismos com esta característica, devido a 

eficiência na utilização deste recurso (Litchman et al., 2010). A mixotrofia também garante 

vantagens em condições limitantes de nutrientes (Anneville et al., 2005; Litchman et al., 

2010). A migração na coluna de água, por meio de flagelos e aerótopos, permite a busca de 

condições favoráveis de nutrientes e luz (Clegg et al., 2003; Weithoff, 2003; Litchman & 

Klausmeier, 2008).  

Os traços funcionais, portanto, retratam as condições ambientais e as espécies que 

compartilham os mesmos traços podem ser agrupadas, levando-se em consideração suas 

características morfológicas, fisiológicas e ecológicas relacionadas ao habitat (Reynolds et al., 

2002; Salmaso & Padisák, 2007; Padisák et al., 2009; Kruk et al., 2010) e auxiliam na 

compreensão dos mecanismos que governam a variação das comunidades e o impacto na 

funcionalidade do ecossistema (Vogt et al., 2010).  

Diante disto, conhecer o efeito da oligotrofização na organização taxonômica e 

funcional da comunidade fitoplanctônica possibilita realizar predições para o entendimento 

sobre as alterações na estrutura e verificar que características funcionais são influenciadas e 

selecionadas por tal processo. Portanto, o objetivo deste estudo foi investigar o efeito de 

mudanças na disponibilidade de nutrientes e luz na estrutura taxonômica e funcional da 

comunidade fitoplanctônica, com a utilização dos grupos funcionais de Reynolds (GFR) 

(Reynolds et al., 2002), por meio de uma abordagem experimental. Foi testada a hipótese de 

que a limitação de nutrientes e disponibilidade de luz afeta negativamente a estrutura do 

fitoplâncton sob condição de oligotrofização. Assim, espera-se que, i) menores valores de 

riqueza (taxônomica e funcional) e biovolume fitoplanctônico serão registrados em condição 
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de alta disponibilidade de luz em conjunto com baixa concentração de nutrientes 

(oligotrofização) ao final do experimento; ii) GFRs com traços especializados, como pequeno 

tamanho e alta razão superfície: volume apresentarão maior biovolume e taxas de crescimento 

positivas em condição de alta disponibilidade de luz em conjunto com baixa concentração de 

nutrientes (oligotrofização) ao final do experimento. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 HISTÓRICO PARA ABORDAGEM EXPERIMENTAL 

O alto rio Paraná é altamente impactado por barramentos distribuídos em forma de 

cascata (Agostinho et al., 2008, 2016). A planície de inundação do alto rio Paraná (PIAP) 

(22º45’S e 53º30’W) situada abaixo dessa cascata de reservatórios, e no último trecho livre de 

barramentos deste rio, em território brasileiro, tem sofrido profundas alterações nas 

características físicas e químicas e no seu regime de cheias devido a esses reservatórios a 

montante (Agostinho et al., 2008).  

A significativa redução de fósforo e turbidez no trecho a jusante no rio Paraná e nos 

lagos de inundação associados, devido a retenção de matéria orgânica (séston) e sedimentação 

de nutrientes ao longo da cascata de reservatórios (Agostinho et al., 1995), acentuada após a 

construção de Porto Primavera (Thomaz et al., 2004; Agostinho et al., 2007; Roberto et al., 

2009) afeta o desenvolvimento da comunidade fitoplanctônica no canal principal e lagoas de 

inundação, o que resulta em alterações na composição da comunidade, menores valores de 

biovolume e perda de riqueza desta comunidade (Rodrigues et al., 2009, 2015; Bovo-

Scomparin et al., 2013; Jati et al., 2017; Pineda et al., 2017).  

 

2.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

O experimento foi realizado na Base Avançada de Pesquisas do Núcleo de Pesquisas 

em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura (NUPÉLIA), Porto Rico–PR, durante 10 dias (11 a 

21 de novembro de 2013). A duração foi determinada previamente considerando o curto 

tempo de geração da comunidade fitoplanctônica (Reynolds, 1990).  

O experimento foi realizado em local aberto, coberto por sombrite (50%), em 

temperatura ambiente. Foram utilizados quatro tratamentos simulando diferentes 

concentrações de nutrientes e luz em triplicatas. Os níveis de turbidez e as concentrações de 

nutrientes utilizadas foram baseados nos dados obtidos para a PIAP, por meio do Programa 

Ecológico de Longa Duração (PELD-PIAP). Os fatores foram combinados a fim de 
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representar diferentes condições ambientais, especialmente de lagos de planície de inundação. 

O tratamento T1N1 simulou condição de disponibilidade de luz e limitação por nutrientes, a 

fim de representar a situação atual do rio Paraná, enquanto que o tratamento T2N2 simulou 

condição de limitação por luz e disponibilidade de nutrientes, cenário natural do rio anterior à 

construção do reservatório de Porto Primavera. O tratamento T1N2 simulou condição de 

disponibilidade de luz e nutriente, isto é, sem limitação de recursos e o tratamento T2N1 

simulou condição de limitação de luz e nutriente, isto é, com limitação de ambos os recursos 

(luz e nutrientes) (Fig. 1).  

As concentrações estabelecidas para nutrientes foram N1= 100 µg.L-1 de N- NO3 e 5 

µg.L-1 de P- PO4 e N2 = 360 µg.L-1 de N- NO3 e 18 µg.L-1 de P- PO4; e a disponibilidade de 

luz controlada por diferentes níveis de turbidez foram T1= 4 NTU e T2 = 12 NTU. Para evitar 

o esgotamento de nutrientes ao longo do tempo, essas concentrações foram mantidas com 

adição a cada três dias de solução com concentração conhecida (80g.L-1 de N- NO3 e 4 g.L-1 

de P- PO4) para manter as diferenças entre os tratamentos. Os níveis de turbidez também 

consistiram em diferentes concentrações mantidas por adição de argila estéril. Em T1, o valor 

de turbidez estabelecido foi 4 NTU, em que não se fez necessária a adição de argila. Em T2, 

foi adicionado 40 g de argila para estabelecer valor de turbidez 12 NTU. Para evitar 

sedimentação do material e para promover aeração da água foram utilizadas bombas 

submersas nos mesocosmos.  

Para o experimento, foram utilizados 12 mesocosmos de polietileno (1,0 m de altura e 

1,4 m de diâmetro), dispostos de forma aleatória, com capacidade de 1000 L, preenchidos 

com 800 L de água do rio Paraná, previamente filtrada em rede de plâncton 20 µm. Foi 

realizado um concentrado de algas coletadas com rede de plâncton de 20 µm e amostras 

coletadas diretamente a sub-superfície em lagos associados ao rio Paraná, a fim de obter 

elevada diversidade de espécies. Este material foi aclimatado em mesocosmo, no qual foi 

homogeneizado, antes de ser adicionado aos mesocosmos do experimento. Os mesocosmos 

também apresentavam organismos da comunidade zooplanctônica. 

Temperatura da água (°C, termômetro acoplado ao oxímetro), concentração de 

oxigênio dissolvido (mg.L-1, oxímetro digital YSI®), pH, condutividade elétrica da água 

(µS.cm-1, medidor portátil Digimed®) e turbidez (NTU, turbidímetro portátil LaMotte®) 

foram monitoradas diariamente por potenciômetros digitais (APÊNDICE A).  
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Fig. 1 Desenho experimental. T1N1- disponibilidade de luz e limitação por nutrientes; T1N2-disponibilidade de 

luz e nutriente; T2N1- limitação de luz e nutriente; T2N2- limitação por luz e disponibilidade de nutrientes. [n] 

representa menor concentração de nutrientes e [N] representa maior concentração de nutrientes. 

 

2.3 AMOSTRAGEM E ANÁLISE DE AMOSTRAS 

As amostragens foram realizadas no início e no final do experimento (1º e 10º dia). As 

coletas da comunidade fitoplanctônica foram realizadas diretamente com frascos de vidro à 

sub-superfície dos mesocosmos. As amostras foram fixadas no local com lugol acético. A 

contagem dos indivíduos (células, colônias e filamentos) foi realizada em campos aleatórios, 

de acordo com o método de Utermöhl (1958) até a obtenção de 100 indivíduos da espécie 

mais abundante, com erro inferior a 20% a um intervalo de confiança de 95% (Lund et al., 

1958). Foi calculado o biovolume fitoplanctônico (mm3.L-1), multiplicando-se a densidade 

dos táxons por seus respectivos volumes. O volume celular foi calculado a partir de modelos 

geométricos aproximados à forma das células (Sun & Liu, 2003). Todos os táxons 

fitoplanctônicos registrados foram enquadrados nos grupos funcionais de Reynolds- GFRs  

(Reynolds et al., 2002; Padisák et al., 2009). Como riqueza foi considerado o número de 

táxons e de grupos funcionais registrados por amostra. Também foi avaliado o número de 

espécies dentro de cada GFR em cada amostra. 

 

2.4 ANÁLISE DE DADOS 

Foram utilizadas análises de variância unifatoriais (One-Way ANOVA) para comparar 

os dados de riqueza de espécies, riqueza de GFRs, biomassa fitoplanctônica total entre 

tratamentos no tempo inicial e final, por meio de análises de variância unifatoriais e teste post 

hoc de Tukey (predição i).  

Para avaliar a resposta do biovolume de cada GFR para cada tratamento foram 

realizadas análises de variância entre os tempos (inicial x final) (predição ii). E para verificar 

efeitos positivos ou negativos dos tratamentos no biovolume de cada grupo funcional (GFR), 

foram calculadas as taxas de crescimento, de acordo com a seguinte equação, assumindo 

crescimento exponencial:  

µ = (lnNF – lnN0)/t 
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Onde t representa o tempo de duração do experimento (10 dias), lnNF é logaritmo 

natural da biomassa dos organismos no final do experimento (após 10 dias), lnN0 é o 

logaritmo natural da biomassa dos organismos no início do experimento (primeiro dia). 

Valores negativos representaram taxa de crescimento negativa, enquanto que, valores 

positivos representaram taxa de crescimento positiva, causado pelas condições estabelecidas 

nos tratamentos. Foram aplicadas análises de variância unifatoriais (One-Way ANOVA) nos 

valores obtidos e teste post hoc de Tukey para cada grupo funcional entre os tratamentos, a 

fim de verificar se os efeitos foram significativos (predição ii).  

Foram testados os pressupostos de normalidade e homocedasticidade para as 

ANOVAS e quando estes não foram atingidos, aplicou-se o teste não paramétrico Kruskall-

Wallis (Kruskal & Wallis 1952). Valores significativos foram considerados quando p<0,05. 

As ANOVAs, teste não paramétrico Kruskall-Wallis e  teste post hoc de Tukey foram 

realizadas no programa Statistica 7.1 (StatSoft, 2005).  

 

3 RESULTADOS 

3.1 COMPOSIÇÃO TAXÔNOMICA E FUNCIONAL 

A comunidade fitoplanctônica foi representada por 88 táxons, distribuídos em sete 

grupos taxonômicos (APÊNDICE B). Os principais grupos taxonômicos foram 

Chlorophyceae (32%), Bacillariophyceae (22%) e Cyanobacteria (19%). Treubouxiophyceae 

(11%), Chlamydophyceae (6%), Chrysophyceae e Cryptophyceae contribuíram com menor 

número de táxons (5%), respectivamente. Foram registrados 21 GFRs (B, C, D, E, F, G, H1, 

J, K, LM, LO, M, MP, P, R, TB, WS, X1, X2, X3 e Y- Tabela 1). Os GFRs que apresentaram 

maior contribuição de táxons foram GFR J (22%), seguido por GFR F e GFR X1 (10%), 

respectivamente.  

Tabela 1. Grupos funcionais de Reynolds (GFR), características funcionais e espécies com maior contribuição 

ao biovolume em cada grupo funcional.   

GFR Características funcionais  Principais representantes 

B Diatomáceas cêntricas de alta razão 

superfície:volume eficientes na captação 

de luz 

 Orthoseira sp. 

C Diatomáceas cêntricas de alta razão 

superfície:volume 

 Aulacoseira distans (Ehrenberg) Simonsen 

D Diatomáceas de pequeno tamanho 

sensíveis a depleção de nutrientes 

 Nitzschia acicularis (Kützing) W.Smith; N. palea 

(Kützing) W. Smith 

E Capacidade mixotrófica  Mallomonas sp. 

F Algas verdes coloniais mucilaginosas   Dictyosphaerium pulchellum H.C.Wood; Eutetramorus 

fottii (Hindák) Komárek; Micractinium pusillum 

Fresenius* 

G Algas verdes flageladas  Chlamydomonas sp. 
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GFR Características funcionais  Principais representantes 

H1 Cianobactérias fixadoras de nitrogênio  Dolichospermum circinalis (Rabenhorst ex Bornet & 

Flahault) P.Wacklin, L.Hoffmann & J.Komárek 

J Algas verdes coloniais não mucilaginosas   Coelastrum microporum Nägeli; C. proboscideum Bohlin; 

C. pseudomicroporum Korshikov; C. reticulatum 

(P.A.Dangeard) Senn; Desmodesmus communis 

(E.Hegewald) E.Hegewald 

K Cianobactérias coloniais de pequeno 

tamanho 

 

Aphanocapsa sp. 

LM Sensíveis a baixa disponibilidade de luz  Coelomoron sp. 

LO Cianobactérias coloniais  Radiocystis sp. 

M Cianobactérias coloniais com aerótopos  Microcystis aeruginosa Kützing 

MP Algas meroplanctônicas  Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère 

P Diatomáceas cêntricas   Aulacoseira granulata var. granulata (Ehrenberg) 

Simonsen 

R Cianobactérias filamentosas tolerantes a 

baixa disponibilidade de luz 

 Pseudanabaena mucicola (Naumann & Huber-Pestalozzi) 

Schwabe 

TB Diatomáceas epilíticas  Fragillaria sp. 

WS Espécies pertencentes ao gênero Synura 

spp. 

 Synura sp. 

X1 Algas verdes unicelulares não 

mucilaginosas de pequeno tamanho 

 Monoraphidium arcuatum (Korshikov) Hindák; M. 

circinale (Nygaard) Nygaard; M. contortum (Thuret) 

Komárková-Legnerová; M. convolutum (Corda) 

Komárková-Legnerová; M. griffithii (Berkeley) 

Komárková-Legnerová; M. komarkovae Nygaard; M. 

minutum (Nägeli) Komárková-Legnerová; M. tortile 

(West & G.S.West) Komárková-Legnerová; Nannochloris 

sp.  

X2 Capacidade mixotrófica  Kephyrion sp1 

X3 Organismos característicos de ambientes 

oligotróficos 

 Schroederia setigera (Schröder) Lemmermann 

Y  Especíes pertencentes ao gênero 

Cryptomonas spp. e pequenos 

dinoflagelados 

 Cryptomonas marssonii Skuja  

 

 

3.2 RIQUEZA TAXONÔMICA E FUNCIONAL 

A riqueza taxonômica e funcional apresentou diferenças significativas entre os 

tratamentos no tempo inicial, sendo que o tratamento com limitação por luz e nutrientes 

(T2N1) apresentou menor riqueza em relação aos tratamentos com disponibilidade de luz e 

limitação por nutrientes (T1N1) e o tratamento com disponibilidade de luz e nutrientes 

(T1N2), enquanto que o tratamento com limitação por luz e disponibilidade de nutrientes 

(T2N2) não se diferenciou de nenhum outro tratamento (Fig. 2A, B; (APÊNDICE C e D, 

respectivamente). 

Considerando os tratamentos no tempo final, o tratamento com disponibilidade de luz 

e limitação por nutrientes (T1N1) e o tratamento com disponibilidade de luz e nutrientes 

(T1N2) apresentaram diferenças significativas para riqueza de espécies e de GFRs. Maiores 
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valores de riqueza de espécies foram encontrados em condições de disponibilidade de luz e 

nutrientes (T1N2), enquanto que os menores foram encontrados em condições de 

disponibilidade de luz e limitação por nutrientes (T1N1) (Fig. 2A, B; (APÊNDICE C e D, 

respectivamente). 
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Fig. 2 Valores médios de riqueza de A) espécies e B) grupos funcionais de Reynolds (GRF) nos tratamentos nos 

tempos inicial e final. As barras representam o erro padrão e as letras nas colunas indicam significância 

estatística. Letras maiúsculas indicam comparação entre os tratamentos no mesmo tempo. Diferenças nas letras 

indicam significância em p<0,05.  

 

3.3 BIOVOLUME  

Os valores de biovolume total fitoplanctônico foram altos em condições de 

disponibilidade de luz e nutrientes (T1N2) (Fig. 3, Fig. 4A). Baixos valores foram registrados 

em condições de disponibilidade de luz e limitação por nutrientes (T1N1) e condições de 
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limitação por luz e disponibilidade de nutrientes (T2N2). O tratamento com disponibilidade 

de luz e limitação por nutrientes (T1N1) apresentou redução do biovolume no tempo final em 

relação ao tempo inicial (Fig. 3, Fig. 4A; (APÊNDICE E). Não ocorreram diferenças 

significativas de biovolume total entre os tratamentos no tempo inicial e final.  
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Fig. 3 Valores médios de biovolume total (mm3.L-1) nos tratamentos no tempo inicial e final. As barras 

representam o erro padrão e as letras nas colunas indicam significância estatística. Letras maiúsculas indicam 

comparação entre os tratamentos no mesmo tempo. Diferenças nas letras indicam significância em p <0,05.  

 

Os GFRs com maior contribuição ao biovolume foram H1, M, J, X1, F e B (Fig. 5A, 

B; Tab. 2). O GFR H1 apresentou maior biovolume na maioria dos tratamentos no tempo 

final. Esse aumento foi significativo no tratamento com disponibilidade de luz e nutrientes 

(T1N2). O GFR M apresentou maior contribuição no tratamento com disponibilidade de luz e 

limitação por nutrientes (T1N1) no tempo inicial, com redução no tempo final.  

O GFR X1 apresentou maior contribuição ao biovolume no tratamento com 

disponibilidade de luz e limitação por nutrientes (T1N1) no tempo final, com aumento 

significativo na maior parte dos tratamentos, exceto no tratamento com limitação por luz e 

disponibilidade de nutrientes (T2N2). Os GFRs F e J apresentaram maior contribuição ao 

biovolume em condições de disponibilidade de luz e nutrientes (T1N2), no entanto mostraram 

aumento significativo de biovolume em condições de limitação por luz e nutrientes (T2N1) e 

limitação por luz e disponibilidade de nutrientes (T2N2). 
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Fig. 5 A) Valores médios de biovolume de grupos funcionais de Reynolds (GFRs) (mm3.L-1) nos tratamentos no 

tempo inicial e final. B) Contribuição relativa ao biovolume (%) dos grupos funcionais de Reynolds (GFRs) nos 

tratamentos no tempo inicial (i) e final (f). 

 

Os GFRs representados por diatomáceas (GFRs B, C, D, MP, P, Tb) apresentaram 

baixa contribuição, com maiores valores de biovolume em condições de limitação por luz e 

disponibilidade de nutrientes (T2N2) no tempo inicial. O GFR B apresentou diminuição 

significativa no tratamento com disponibilidade de luz e nutrientes (T1N2).  

Os demais GFRs, embora com baixos valores de biovolume (Fig. 5A, B), 

apresentaram diferenças significativas nos distintos tratamentos. Os GFRs D, K, Lo e MP 

apresentaram aumento significativo tanto em condições de disponibilidade de luz e nutrientes 

(T1N2), quanto em condição de limitação por luz e nutrientes (T2N1). Os GFRs R e X2 
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apresentaram aumento significativo apenas no tratamento em condições de disponibilidade de 

luz e nutrientes (T1N2).  

Tabela 2. Análises de variância unifatoriais (One-Way ANOVA/ Kruskall-Wallis) para o biovolume de cada 

grupo funcional de Reynolds (GFR) dentro de cada tratamento no tempo inicial e final. Valores significativos em 

negrito (p<0,05). 

  T1N1  T1N2  T2N1  T2N2  

  Inicial Final  p Inicial Final p Inicial Final p Inicial Final P 

GFR                         
B 0,000 0,000 0,317* 0,161 0,000 0,049* 0,067 0,026 0,419 0,063 0,007 0,827* 

C 0,003 0,000 0,317* 0,000 0,000 ** 0,000 0,003 0,317* 0,010 0,000 0,121* 

D 0,000 0,001 0,121* 0,000 0,005 0,036* 0,000 0,006 0,043 0,000 0,000 ** 

E 0,000 0,000 0,317* 0,000 0,000 0,317* 0,000 0,000 ** 0,000 0,000 ** 

F 0,028 0,038 0,568 0,023 0,064 0,275* 0,000 0,559 0,036* 0,012 0,205 0,046* 

G 0,001 0,000 0,796* 0,021 0,000 0,036* 0,000 0,008 0,121* 0,004 0,002 0,816* 

H1 0,775 0,952 0,512* 1,070 3,999 0,009 0,642 3,072 0,275* 0,567 1,003 0,310 

J 0,005 0,012 0,214 0,001 0,048 0,070 0,000 0,049 0,036* 0,008 0,179 0,008 

K 0,000 0,012 0,221 0,012 0,064 0,013 0,000 0,070 0,036* 0,010 0,025 0,196 

LM 0,000 0,000 0,317* 0,000 0,005 0,002 0,000 0,002 0,036* 0,000 0,003 0,033 

LO 0,007 0,012 0,527 0,000 0,029 0,049* 0,000 0,002 0,036* 0,005 0,002 0,570 

M 2,221 0,243 0,827* 0,533 0,320 0,568 0,298 0,175 0,551 0,235 0,187 0,866 

MP 0,002 0,006 0,346 0,000 0,104 0,046* 0,000 0,005 0,036* 0,003 0,026 0,824* 

P 0,012 0,000 0,131 0,007 0,004 0,604 0,000 0,002 0,317* 0,000 0,003 0,317* 

R 0,026 0,010 0,301 0,023 0,066 0,010 0,042 0,016 0,160 0,008 0,006 0,717 

TB 0,000 0,000 ** 0,000 0,002 0,317* 0,000 0,000 ** 0,000 0,000 ** 

WS 0,000 0,000 ** 0,000 0,000 ** 0,010 0,000 0,317* 0,000 0,000 ** 

X1 0,002 0,481 0,049* 0,002 0,398 0,049* 0,000 0,177 0,049 0,057 0,242 0,085 

X2 0,002 0,012 0,512* 0,000 0,003 0,008 0,002 0,001 0,805 0,002 0,001 0,428 

X3 0,000 0,000 ** 0,000 0,000 0,317* 0,000 0,000 0,317* 0,000 0,000 ** 

Y 0,003 0,000 0,046* 0,002 0,000 0,123 0,002 0,000 0,219 0,000 0,000 0,196* 

* Valores correspondentes ao teste não paramétrico de Kruskall-Wallis.  

** Não apresentou variação. 

 

O GFR LM apresentou aumento significativo na maioria dos tratamentos, exceto no 

tratamento com disponibilidade de luz e limitação por nutrientes (T1N1). O GFR G 

apresentou diminuição significativa do biovolume em condições de disponibilidade de luz e 

nutrientes (T1N2) e o GFR Y em condições disponibilidade de luz e limitação por nutrientes 

(T1N1) (Tabela 2).  

O efeito dos tratamentos sobre a taxa de crescimento foi significativamente diferente 

apenas para o GFR F e marginalmente significativo para o GFR G (Tabela 3). Para o GFR F a 

taxa de crescimento no tratamento com disponibilidade de luz e limitação por nutrientes 

(T1N1) foi diferente do tratamento com limitação por luz e nutrientes (T2N1). Para o GFR G 

a taxa de crescimento do tratamento com limitação por luz e nutrientes (T2N1) foi diferente 

do tratamento com condições de disponibilidade de luz e nutrientes (T1N2), com valor 

marginalmente significativo (Tabela 3). 
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Tabela 3. Média e desvio padrão (DP) do efeito dos distintos tratamentos sobre a taxa de crescimento para cada 

(GFR) e resultados das análises de variância unifatoriais (One-Way ANOVA e Kruskall-Wallis) e teste post-hoc 

de Tukey. As letras minúsculas indicam os tratamentos: (a) T1N1, (b) T1N2, (c) T2N1 e (d) T2N2. Valores 

negativos representam efeito negativo e valores positivos representam efeito positivo dos tratamentos. Valores 

de p em negrito indicam significância (p< 0,05).  

  T1N1 (a) T1N2 (b) T2N1 (c) T2N2 (d) ANOVA/Kruskall-Wallis   

  Média DP Média DP Média DP Média DP F/H p value Tukey 

GFR                       

B -0,00 0,00 -0,67 0,11 -0,22 0,37 -0,25 0,12 6,45 0,090  

C -0,15 0,27 0,00 0,00 0,15 0,27 -0,32 0,29 3,27* 0,351*   

D 0,15 0,17 0,32 0,17 0,35 0,05 0,14 0,01 2,14 0,173   

E 0,03 0,06 0,10 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40* 0,493*   

F 0,00 0,09 0,36 0,34 0,80 0,14 0,58 0,27 6,05 0,018 c>a 

G -0,06 0,30 -0,52 0,05 0,28 0,27 -0,14 0,46 3,46 0,070 c>b 

H1 -0,06 0,17 0,41 0,56 0,11 0,10 0,17 0,30 2,94* 0,399*  

J 0,19 0,29 0,47 0,28 0,60 0,06 0,33 0,09 5,66* 0,129*  

K 0,24 0,29 0,32 0,30 0,62 0,08 0,55 0,02 2,16 0,170  

LM 0,11 0,19 0,40 0,02 0,23 0,16 0,33 0,06 2,78 0,109  

LO -0,01 0,43 0,39 0,17 0,26 0,11 0,13 0,23 1,30 0,336  

M 0,11 0,53 -0,03 0,09 -0,12 0,21 0,17 0,15 2,58* 0,459*  

MP 0,09 0,34 0,54 0,22 0,29 0,26 0,34 0,34 1,17 0,376  

P -0,34 0,30 -0,02 0,43 0,14 0,24 -0,10 0,19 1,32 0,331  

R -0,33 0,29 0,12 0,08 -0,14 0,22 -0,11 0,07 2,82 0,106  

TB 0,00 0,00 0,14 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 3,27* 0,351*   

WS 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,19 0,33 0,00 0,00 0,00* 1,000*   

X1 0,55 0,03 0,61 0,16 0,73 0,06 0,74 0,06 2,82 0,107  

X2 0,06 0,35 0,19 0,11 -0,00 0,38 0,03 0,20 0,265 0,848  

X3 0,00 0,00 0,06 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00* 0,391*  

Y -0,33 0,10 -0,09 0,10 -0,15 0,34 -0,01 0,20 4,43 0,218  

* Valores correspondentes ao teste não paramétrico de Kruskall-Wallis.  

 

4 DISCUSSÃO 

Os resultados indicaram que a disponibilidade de luz em conjunto com a limitação por 

nutrientes (T1N1) afetou negativamente o fitoplâncton, e resultou na diminuição da riqueza 

de espécies e de GFRs e biomassa total. Provavelmente a diminuição desses atributos está 

associada a baixa concentração de nutrientes existente neste tratamento, pois a disponibilidade 

de luz não é considerada um fator limitante para o desenvolvimento da comunidade 

fitoplanctônica (Reynolds, 2006), como visto por Bovo-Scomparin et al., 2013, que baixos 

valores de biovolume no rio Paraná foram atribuídos a baixa concentração de fósforo.  
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O aumento significativo da riqueza de espécies e dos GFRs no tempo final dos 

tratamentos T1N2, T2N1 e T2N2, com exceção do tratamento com disponibilidade de luz e 

limitação por nutrientes (T1N1), indica que luz e nutrientes são essenciais para o fitoplâncton 

(Diehl et al., 2002; Reynolds, 2006), mas a combinação de disponibilidade de luz e limitação 

de nutrientes parecem exercer papel primordial para a seleção de espécies e grupos funcionais 

(T1N1), considerados assim fatores-chave, como também visto num estudo em reservatório 

oligotrófico, por (Becker et al., 2010). Esse resultado corrobora os registrados por Rodrigues 

et al. (2009), que mostraram redução da diversidade alfa no rio Paraná associada a alta 

transparência (maior disponibilidade de luz) e redução do fósforo devido a barramentos a 

montante da área de estudo, quando comparado ao período anterior à formação do 

reservatório de Porto Primavera, nos períodos de 1993 e 1994 (Train & Rodrigues, 2004).  

Longos períodos de limitação por nutrientes podem acarretar a redução de riqueza de 

espécies e riqueza de grupos funcionais e selecionar apenas espécies ou grupos funcionais 

com traços adaptados a tal condição (Proulx & Mazumder, 1998), por exemplo, pequeno 

tamanho, alta razão superfície/volume ou mixotrofia (Edwards et al., 2013). Esta seleção pode 

levar a homogeneização funcional, com substituição de espécies especialistas por espécies 

generalistas, que possuam diferentes tipos de características, com vantagens em uma gama de 

condições ambientais (Olden et al., 2004), como observado no tempo final do tratamento com 

disponibilidade de luz e limitação por nutrientes (T1N1), em que há maior contribuição de 

biovolume do GFR X1. Assim, a perda de grupos funcionais num ambiente lêntico em 

processo de oligotrofização, por exemplo, pode acarretar  consequências negativas para este 

ecossistema (Ptacnik et al., 2008), visto que, conforme ocorre o desaparecimento de grupos 

funcionais, ocorre a perda de diversidade funcional (Petchey & Gaston, 2002) e 

consequentemente diminui a resiliência do ambiente ou a capacidade de reorganização devido 

a tais perdas (Chapin et al., 2000).  

Com exceção do tratamento com disponibilidade de luz e limitação por nutrientes 

(T1N1), o biovolume apresentou aumento na maioria dos tratamentos. Maiores valores 

ocorridos em condições de disponibilidade de luz e nutrientes (T1N2), bem como valores 

mais baixos em condições de disponibilidade de luz e limitação por nutrientes (T1N1) e/ou 

limitação por luz e disponibilidade de nutrientes (T2N2), evidenciaram o papel de ambos os 

recursos para o desenvolvimento do fitoplâncton (Margalef, 1978; Soballe & Kimmel, 1987).  

As condições estabelecidas selecionaram GFRs distintos. O GFR H1, representado por 

cianobactérias filamentosas heterocitadas (Dolichospermum sp., D. circinalis e D. spiroides), 

tolerantes a diversas condições ambientais (Reynolds et al., 2002; Paerl et al., 2011), 
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apresentou maior contribuição ao biovolume em todas as condições estabelecidas. O 

favorecimento deste GFR, mesmo em condições de disponibilidade de luz e limitação por 

nutrientes (T1N1) e limitação por luz e nutrientes (T2N1), pode estar relacionado a presença 

de traços associados a obtenção de recursos (i. é. alta razão superfície/volume e heterócitos) e 

diminuição de perdas por sedimentação (i. é. aerótopos) (ver Litchman & Klausmeier, 2008). 

A presença de aerótopos permite a permanência das espécies na zona eufótica (Naselli-Flores 

& Barone, 2007), o que garante a manutenção destes grupos mesmo em condições de baixa 

disponibilidade de luz. De fato, a dominância deste GFR está associada tanto a condições de 

alta, quanto de baixa concentração de nutrientes, principalmente fósforo (Bovo-Scomparin & 

Train, 2008; Bortolini et al., 2016), além disso, os representantes deste GFR apresentam 

vantagens competitivas em condição de limitação por nitrogênio, devido à presença de 

heterócitos (Reynolds et al., 2002). 

O crescimento significativo do GFR X1 (Nannochloris sp. e Monoraphidium spp.) 

ocorrido em todos os tratamentos, exceto no tratamento com limitação por luz e 

disponibilidade de nutrientes (T2N2), pode estar relacionado às características funcionais das 

espécies desse GFR (i. é., pequeno tamanho e alta razão superfície/volume), que embora 

sejam consideradas espécies oportunistas, são sensíveis a alta turbidez (Reynolds et al., 2002; 

Litchman et al., 2009). A alta razão superfície/volume desses indivíduos (Litchman & 

Klausmeier, 2008) maximiza a captação de recursos entre a célula e o meio, além de reduzir 

as taxas de sedimentação devido ao pequeno tamanho (Litchman et al., 2009), tornando-os 

vantajosos em ambientes limitados por recursos (Happey-Wood, 1988). As clorofíceas 

unicelulares nanoplanctônicas possuem alta capacidade de dispersão pelo ar, o que pode 

explicar, por exemplo, o estabelecimento da espécie Nannochloris sp. nos mesocosmos 

(Happey-Wood, 1988), embora não tenham sido registradas nos ambientes da planície.  

Menores valores de biovolume e taxas de crescimento negativas de cada GFR foram 

registrados em condições de disponibilidade de luz e limitação por nutrientes (T1N1). As 

diferenças significativas de número de táxons, entre os tratamentos, no que se refere aos 

GFRs F e J, com maiores valores em condições de limitação por luz e disponibilidade de 

nutrientes (T2N2), além de taxas de crescimento positivas nesta condição, podem estar 

relacionadas à tolerância das espécies do GFR F a condições de elevada turbidez e espécies de 

ambos os grupos ocorrerem em locais enriquecidos por nutrientes (Reynolds et al., 2002). 

Mesmo em condições de limitação por luz e nutrientes (T2N2), o GFR F apresentou taxas de 

crescimento positivas significativas, dado que este grupo também consegue desenvolver-se 

em condições de escassez de nutrientes (Reynolds et al., 2002; Becker et al., 2010).  
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A diminuição no biovolume do GFR B, representado pelas diatomáceas com alta razão 

superfície/volume em todos tratamentos e também seu decréscimo significativo no tratamento 

com disponibilidade de luz e nutrientes (T1N2), deve-se provavelmente a elevada taxa de 

sedimentação destes organismos devido a presença de sílica na composição de suas frústulas 

que os deixa mais pesados (Kruk et al., 2010). Este processo pode ter sido minimizado pela 

presença de mistura nos mesocosmos, porém a presença de sílica pode ter limitado o 

desenvolvimento deste grupo e de outros grupos funcionais compostos por diatomáceas (GFR 

C, D, MP, P, Tb), pois não houve manipulação do mesmo no experimento. 

A taxa de crescimento positiva das espécies do GFR G com maiores valores em 

condições de limitação por luz e nutrientes (T2N1) pode estar relacionada à capacidade 

mixotrófica, pois devido esse traço, geralmente representantes deste grupo são encontrados 

em abundância em ambientes oligotróficos (Happey-Wood, 1988), diferente do que foi 

encontrado neste estudo, pois em condições de disponibilidade de luz e limitação por 

nutrientes (T1N1), estes organismos apresentaram taxa de crescimento negativa.  A presença 

de flagelos nos representantes deste GFR também garante a busca por melhores condições de 

luz e nutrientes na coluna de água (Weithoff, 2003). 

Embora o GFR M não tenha apresentado diferenças significativas entre os tratamentos 

nos tempos inicial e final, este grupo apresentou redução da biomassa em condições de 

disponibilidade de luz e limitação de nutrientes (T1N1). De fato, este GFR, representado por 

cianobactérias coloniais com aerótopos, está associado a ambientes com alta disponibilidade 

de nutrientes (Reynolds et al., 2002) e tem sido registradas como dominantes em alguns lagos 

de inundação e reservatórios, pois são favorecidas em ambientes com alto tempo de retenção 

da água (O’Farrell et al., 2012; Lürling et al., 2017). Microcystis aeruginosa, por exemplo, 

tem sido registrada como dominante nos reservatórios situados a montante da planície de 

inundação, no rio Paraná, sendo exportada para jusante (Bovo-Scomparin et al., 2013; 

Bortolini et al., 2017). De acordo com estes autores, tais inóculos são transportados para os 

lagos associados ao rio Paraná e podem desenvolver expressivas populações. 

A disponibilidade de luz e a limitação por nutriente (T1N1), uma das condições 

estabelecidas no experimento abordado, e também tratamento de maior interesse neste estudo, 

mostrou que, principalmente a limitação por nutrientes afeta negativamente a diversidade 

taxonômica e funcional da comunidade fitoplanctônica. Desta forma, foi corroborada a 

primeira predição, pois menores valores de riqueza, tanto taxônomica, quanto funcional, e 

biovolume fitoplanctônico foram registrados no tratamento T1N1, que representou as 

condições oligotróficas atuais do rio Paraná. A segunda predição foi parcialmente aceita, pois, 
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foram selecionados traços especializados, como pequeno tamanho e alta razão 

superfície/volume, no tratamento T1N1, assim como maiores valores de biovolume dos 

grupos com estas características (GFR H1 e X1), mas ocorreram taxas de crescimento 

negativas de um destes grupos selecionados. 

O processo de oligotrofização decorrente da ação de reservatórios a montante é capaz 

de selecionar grupos funcionais fitoplanctônicos melhores adaptados as condições existentes, 

levando a uma homogeneização funcional, que resulta na redução de táxons. A dominância de 

alguns GFRs pode gerar mudanças nos próximos níveis que são dependentes da comunidade 

fitoplanctônica, e desta forma, causar modificações a níveis ecossistêmicos. 
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APÊNDICE A - Valores médios e coeficiente de variação (% entre parênteses) do oxigênio 

dissolvido (OD – mg.L-1), temperatura da água (Temp.- °C), condutividade elétrica (CE - 

µS.cm-1), pH e Turbidez (Turb - NTU) durante o experimento. 

 

Tratamentos OD Temp. CE pH Turb. 

T1N1 
8,00 28,68 68,70 7,94 4,67 

(4,93) (12,67) (7,29) (2,11) (40,48) 

T1N2 
8,20 28,67 68,97 8,02 6,06 

(1,27) (12,74) (6,94) (1,16) (19,60) 

T2N1 
7,84 28,67 66,85 7,89 8,97 

(3,20) 12,62) (9,43) (1,65) (22,87) 

T2N2 
7,86 29,00 68,73 7,95 8,53 

(5,48) (13,51) (8,87) (1,68) (29,52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

APÊNDICE B - Relação de táxons fitoplanctônicos e respectivos grupos funcionais de 

Reynolds (GFR) das espécies amostradas nos distintos tratamentos do experimento. 

Táxons GFR 

BACILLARIOPHYCEAE  

Achnanthidium minutissimum (Kütz.) Czarnecki MP 

Aulacoseira ambígua var. ambígua (Grunow) Simonsen C 

Aulacoseira distans (Ehrenberg) Simonsen C 

Aulacoseira granulata var. angustissima (Otto Müller) Simonsen P 

Aulacoseira granulata var. granulata (Ehrenberg) Simonsen P 

Aulacoseira sp. B 

Cyclotella sp.  B 

Discostella sp. B 

Discostella stelligera (Cleve & Grunow) Houk & Klee* B 

Fragillaria sp. Tb 

Gomphonema sp. MP 

Nitzschia acicularis (Kützing) W.Smith D 

Nitzschia palea (Kützing) W. Smith D 

Nitzschia sp. D 

Orthoseira sp. B 

Penales não identificada 1  MP 

Penales não identificada 2 MP 

Penales não identificada 3 MP 

Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère MP 

CYANOBACTERIA  

Aphanocapsa delicatissima West & G,S,West K 

Aphanocapsa holsatica (Lemmermann) Cronberg & Komárek K 

Aphanocapsa sp. K 

Chroococcus minutus (Kützing) Nägeli Lo 

Chroococcus sp. Lo 

Chroococcus planctonicus Bethge Lo 

Coelomoron sp. Lm 

Dolichospermum circinalis (Rabenhorst ex Bornet & Flahault) P.Wacklin, 

L.Hoffmann & J.Komárek* 
H1 

Dolichospermum sp. H1 

Dolichospermum spiroides (Klebhan) Wacklin, L.Hoffmann & Komárek* H1 

Merismopedia tenuissima Lemmermann Lo 

Microcystis aeruginosa Kützing* M 

Microcystis sp. M 

Pseudanabaena mucicola (Naumann & Huber-Pestalozzi) Schwabe R 

Pseudanabaena limnetica (Lemmermann) Komárek M 

Radiocystis sp. Lo 

Snowella atomus Komárek & Hindák Lo 

CHLAMYDOPHYCEAE 

Chlamydomonas sp. G 

Chlamydomonas sp1 G 

Chlorogonium sp. X2 

Spermatozopsis exsultans Korshikov X2 

Sphaerellopsis sp. G 

CHLOROPHYCEAE  

Ankistrodesmus fusiformis Corda F 

Ankistrodesmus gracilis (Reinsch) Korshikov F 

Coelastrum microporum Nägeli* J 

Coelastrum proboscideum Bohlin* J 

Coelastrum pseudomicroporum Korshikov* J 

Coelastrum reticulatum (P.A.Dangeard) Senn* J 

Desmodesmus armatus var. armatus (Chodat) E.Hegewald J 

Desmodesmus armatus var. bicaudatus (Guglielmetti) E.Hegewald J 

Desmodesmus brasiliensis (Bohlin) E.Hegewald J 

Desmodesmus communis (E.Hegewald) E.Hegewald* J 
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Táxons GFR 

Desmodesmus opoliensis (P.G.Richter) E.Hegewald J 

Desmodesmus sp. J 

Dictyosphaerium elegans Bachmann F 

Dictyosphaerium pulchellum H.C.Wood* F 

Dictyosphaerium sp. F 

Eutetramorus fottii (Hindák) Komárek* F 

Golenkinia radiata Chodat J 

Kirchneriella brasiliana D.Silva, Sant'Anna, Tucci & Coma F 

Kirchneriella dianae (Bohlin) Comas Gonzalez F 

Micractinium pusillum Fresenius* F 

Monoraphidium arcuatum (Korshikov) Hindák* X1 

Monoraphidium circinale (Nygaard) Nygaard* X1 

Monoraphidium contortum (Thuret) Komárková-Legnerová* X1 

Monoraphidium convolutum (Corda) Komárková-Legnerová* X1 

Monoraphidium griffithii (Berkeley) Komárková-Legnerová* X1 

Monoraphidium komarkovae Nygaard* X1 

Monoraphidium minutum (Nägeli) Komárková-Legnerová* X1 

Monoraphidium tortile (West & G.S.West) Komárková-Legnerová* X1 

Scenedesmus ecornis var. ecornis (Ehrenberg) Chodat J 

Schroederia setigera (Schröder) Lemmermann X3 

CHRYSOPHYCEAE 

Kephyrion sp. X2 

Kephyrion sp1 X2 

Mallomonas sp2 E 

Synura sp. Ws 

CRYPTOPHYCEAE 

Chroomonas sp.  X2 

Cryptomonas curvata Ehrenberg Y 

Cryptomonas marssonii Skuja  Y 

Cryptomonas sp. Y 

TREUBOUXIOPHYCEAE  

Actinastrum sp. J 

Closteriopsis sp. J 

Crucigeniella pulchra (West & G.S.West) Komárek J 

Crucigeniella sp. J 

Dictyosphaerium elegans Bachmann F 

Dictyosphaerium pulchellum H.C.Wood* F 

Dictyosphaerium sp. F 

Micractinium pusillum Fresenius* F 

Nannochloris sp. * X1 

Paradoxia multiseta Svirenko J 

*Táxons dominantes dentro de cada grupo funcional. 

 

 

 

 

 

 



37 

APÊNDICE C - Análises de variância unifatoriais (One-Way ANOVA) para riqueza de 

espécies entre os tratamentos nos tempos inicial e final e teste post-hoc de Tukey. Valores 

significativos em negrito (p<0,05). 

 

One-way ANOVA F p  

Tratamentos     

Inicial 7,10 0,012 

Final 4,77 0,034 

 

Tukey HSD p 

Inicial   

T1N1 x T2N1 0,021 

T1N2 x T2N1 0,040 

Final 
 

T1N1 x T2N1 0,038 
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APÊNDICE D- Análises de variância unifatoriais (One-Way ANOVA) para riqueza de grupos 

funcionais de Reynolds (GFR) entre os tratamentos nos tempos inicial e final e teste post-hoc 

de Tukey. Valores significativos em negrito (p<0,05). 

 

One-way ANOVA F p  

Tratamentos     

Inicial 7,52 0,010 

Final 2,14 0,172 

 

Tukey HSD p  

Inicial   

T1N1 x T2N1 0,012 

T1N2 x T2N1 0,017 
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APÊNDICE E - Análises de variância unifatoriais (One-Way ANOVA/ Kruskall-Wallis) para 

biovolume total entre os tratamentos no tempo inicial e final. Valores significativos em 

negrito (p<0,05). 

 

One-way ANOVA F p 

Tratamento     

Inicial 1,92 0,588* 

Final 2,40 0,142 

* Valores correspondentes ao teste não paramétrico de Kruskall-Wallis. 


