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RESUMO – O presente trabalho objetivou avaliar as respostas das espécies fitoplanctônicas através 

da utilização de grupos funcionais, visando identificar as espécies descritoras em mesocosmos com 

piscicultura. Neste contexto, os mesocosmos representam uma simulação de lagos rasos com 

processo de eutrofização artificial, gerado pelo aporte da piscicultura. Foram definidas 46 espécies 

de algas descritoras nos mesoambientes a partir das quais definiram-se os grupos funcionais para 

cada unidade amostral. Os grupos observados nos mesoambientes foram: C, D, G, H1, J, MP, P, S1, 

W1 e X1. O grupo H1 foi representado pela espécie Dolichospermumsp. considerada cianobactéria 

típica de lagos rasos eutróficos e bem adaptadas as condições de luminosidade subaquática 

reduzida. A ocorrência da associação S1 (cianobactéria filamentosa) foi justificada pelo estado de 

águas turbidas e deficiência de luz. Os maiores biovolumes observados foram das associações C, J e 

P que são típicas de ecossistemas aquáticos muito enriquecidos, rasos e misturados. Os grupos 

funcionais refletiram as mudanças nas unidades experimentais, fornecendo importantes informações 

sobre a limnologia dos ambientes, sendo notória a presença de grupos típicos de lagos rasos 

eutróficos. 

ABSTRACT– This study aimed to evaluate the responses of phytoplankton species through the use 

of functional groups, to identify the descriptor species in mesocosms with fish culture. In this 

context, the mesocosms represents a simulation of shallow lakes with artificial eutrophication 

generated by the input fish culture. Were defined 46 species of algae descriptors in the environment 

from which were defined functional groups for each sample unit. The groups were observed in 

environments C, D, G, H1, J, MP, P1, W1 and X1. The H1 group was represented by the species 

Dolichospermum sp. considered a typical cyanobacteria of eutrophic shallow lakes and well adapted 

to the low light conditions underwater. The occurrence of S1 association (filamentous 
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cyanobacteria) was justified by the state of turbid water and deficient light. The larger biovolumes 

were observed associations of C, J and P that are typical of greatly enriched aquatic ecosystems, 

shallow and mixed. Functional groups reflected the changes in the experimental units, providing 

important information about limnology environments, being notorious the presence of typical 

groups of eutrophic shallow lakes. 

 

Palavras-Chave – Eutrofização artificial; Mesocosmos; Grupos Funcionais.  

 

INTRODUÇÃO 

A preocupação com os ambientes aquáticos rasos é justificada não apenas pela dominância 

desses sistemas em escala mundial [Chen et al. (2005)] e pelos serviços ambientais que oferecem, 

mas também pelo fato de o processo de eutrofização nesses ambientes ser catastrófico, em função 

da intensa interação entre o sedimento e a coluna d’água [Scheffer e Carpenter (2003)]. 

O desenvolvimento de elevadas densidades ou de biomassas algais em reservatórios, 

sobretudo rasos, é afetado por pulsos produzidos no ambiente, que resultam em alterações na 

disponibilidade de nutrientes e luz subaquática [Tundisi (1990)]. De acordo com [Forbes et al. 

(2008)], a associação entre o aumento da produção fitoplanctônica e a quantidade de luz e nutrientes 

se reflete no aumento populacional dos táxons componentes da comunidade. Estes fatores variam 

no tempo e no espaço, condicionam a formação de nichos que podem se suceder temporalmente ou 

coexistir em diferentes áreas, permitindo a ocorrência de um maior número de espécies [Salmaso 

(2003)]. Neste contexto, a classificação funcional tem se tornado fundamental para melhor 

compreensão e descrição das comunidades e uma forma viável de predizer respostas e mudanças 

antrópicas nos ecossistemas, em nível global [Pillar (2000)]. 

Estudos em mesocosmos são ferramentas úteis para simular condições que ocorrem nos 

açudes nordestinos, assim como acompanhar a sucessão das comunidades fitoplanctônicas, permitir 

prever o grau de impacto do aporte excessivo de nutrientes em ambientes aquáticos, além de 

identificar qual ou quais dos elementos terão maior importância nas alterações causadas no 

ambiente.  

 

OBJETIVO 

Ante o exposto, objetivou-se neste trabalho avaliar as respostas das espécies fitoplanctônicas 

através dos grupos funcionais visando identificar as espécies descritoras em mesocosmos com 

piscicultura.  
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METODOLOGIA 

O experimento foi desenvolvido em 5 meses (Período de Janeiro a Maio de 2010), utilizando-

se 15 mesocosmos, construídos com sacos de polietileno transparente (0,2 mm de espessura), e 

armações circulares de alumínio (1,0 m de diâmetro), além de estruturas suporte para fixação das 

bóias (garrafas “pet”). A confecção das estruturas seguiu as recomendações de [Arcifa e Guagnoni 

(2003)]. Foram definidos 5 tratamentos com três repetições cada um (Tabela 1). As coletas de água 

foram quinzenais e na subsuperfície (0,30 m de profundidade).  

 

Tabela 1 – Descrição dos tratamentos nos experimentos em mesocosmos com criação de tilápias 

(Oreochromis niloticus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Para o estudo qualitativo das comunidades fitoplanctônicas, as amostras foram coletadas em 

rede de plâncton (malha de 20 µm de abertura), acondicionadas em frascos âmbar e preservadas em 

formol a 4%. O sistema de classificação para cada classe e gênero seguiu as indicações de [Bicudo e 

Menezes (2006)]. A quantificação da comunidade fitoplanctônica foi realizada em microscópio 

invertido com aumento de 400 x, usando-se o método de sedimentação de [Utermöhl (1958)], 

seguindo as recomendações de [Lund et al. (1958)]. Para a classificação funcional, foi utilizado o 

modelo formulado por [Reynolds (1997)] e re-editada por [Reynolds et al. (2002); Padisák et al. 

(2009)]. 

 

RESULTADOS E DICUSSÃO  

A classe com maior representação em relação ao biovolumes total foi a Bacillariophyceae, 

com destaque para as espécies: Amphipelura lendheimerri, Fragillaria sp. e Gyrosigma kuetzengii. 

As espécies Closterium parvulum e Cosmarium sp., pertencentes a classe das Zygnemaphyceae 

registraram maiores contribuições no período de Abril. 

 

 

TRATAMENTO DESCRIÇÃO 

Tratamento (T1) 

 

(Controle – sem adubação e sem Tilápias) 

Tratamento 2 (T2) Sem adubação + 5 Tilápias 

Tratamento 3 (T3) 14,88g Superfosfato Simples + 4,96g de Sulfato 

de Amônia + 5 Tilápias 

Tratamento 4(T4) 15,32g de Superfosfato Simples + 5,11g de Sulfato 

de Amônia + 5 Tilápias 

Tratamento 5 (T5)  15,62g de Superfosfato Simples + 5,21g de Sulfato 
de Amônia + 5 Tilápias 
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Figura 1- Biovolume total da comunidade fitoplanctônica durante o período de observação. 

 

No ambiente T2, a classe mais representativa foi a Bacillariophyceae, seguida das classes 

Zygnemaphyceae, Chlorophyceae e Euglenophyceae. As espécies com maior biovolume foram: 

Nizschia aciculares, Fragillaria capucina, Staurastrum leptocladum, Xantidium trilobum, 

Scenedesmus dimorfus, Ankitrosdesmus bernardii e Trachelomonas similis, respectivamente.  

Nos mesoambientes T3, as Euglenophyceae apresentaram aumento da biomassa na segunda 

quinzena de Março e primeira de Abril, devido a contribuição da Lepocinclis sp. Nos ambientes T4 e 

T5, as classes contribuintes foram Chlorophyceae (Scenedesmus incrassulatus var. flexuosus) e  

Zygnemaphycea (Staurastrum leptocladum, Xantidium trilobum). 

Foram definidas 46 espécies de algas descritoras nos mesoambientes a partir das quais 

definiram-se os grupos funcionais [Reynolds et al. (2002)] para cada unidade amostral. Os grupos 

observados nos mesoambientes foram: C, D, G, H1, J, MP, P, S1, W1 e X1 (Figura 2). 

Entre os grupos funcionais identificados nos tratamentos, o grupo J (que incluiu algas verdes 

coloniais cenobiais), típico de ecossistemas aquáticos muito enriquecidos, rasos e misturados foi o 

mais relevante em biomassa em todos os tratamentos. Nos mesoambientes T1 a baixa 

disponibilidade de nitrogênio favoreceu o desenvolvimento de cianobactérias heterocitadas 

Dolichospermum sp. De acordo com [Sant’Anna et al. (2006); Chorus e Bartram, (1999)] as 

cianobactérias são capazes de desenvolver estratégias que as permitem vantagens competitivas 

sobre determinados grupos fitoplanctônicos, tais como: capacidade de armazenamento de nitrogênio 

(quando este é limitante no ambiente), crescimento acelerado em períodos com temperaturas mais 

elevadas e presença de aerótopos que lhes permitem migrar ao longo da coluna de água [Brasil, 

(2003)]. No entanto, apesar da representatividade pontual, tais estratégias não foram suficientes 

para que as cianobactérias fossem dominantes nestes mesoambientes. 
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A floração de cianobactérias (Dolichospermum sp.) H1 em lagos rasos eutróficos é comum, 

pois são bem adaptadas as condições de reduzida luminosidade subaquática. A habilidade de fixar 

nitrogênio pelos heterócitos, além da presença de acinetos o que confere a essas espécies a 

capacidade de sobreviver em ecossistemas limitados por nitrogênio e com boa disponibilidade de 

fósforo [Reynolds et al. (2002)], mantendo seus filamentos na camada eufótica por um longo tempo 

[Borges et al. (2008)]. 

A ocorrência da associação S1 (cianobactéria filamentosa) pode ser justificada pelo estado de 

águas turbidas e deficiência de luz. Segundo [Huszar et al. (2000)] dominâncias de cianobactérias 

não fixadoras de N2, as do grupo S1, podem ser explicadas pela habilidade para auto-competirem 

melhor que outros grupos fitoplanctônicos por NH4
+
. 

As associações C, J, P foram as que mais contribuíram com o biovolume durante o período 

de estudo. Todas estas associações apresentam habilidade de se desenvolver em ecossistemas rasos 

e misturados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Biomassa dos grupos funcionais do fitoplâncton (mg.L-1) durante o período de observação. 
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CONCLUSÕES 

Os grupos funcionais refletiram as mudanças nas unidades experimentais, fornecendo 

importantes informações sobre a limnologia dos ambientes, sendo notória a presença de grupos 

típicos de lagos rasos eutróficos. Os estudos experimentais com mesocosmos mostraram-se 

relevantes na avaliação do efeito da eutrofização artificial sobre o crescimento fitoplanctônico, 

fornecendo informações sobre a dinâmica dessa comunidade, que podem ser utilizadas para o 

manejo e gestão de ecossistemas aquáticos rasos, predominantes na paisagem do semiárido. 
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