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RESUMO – Recentemente, reservatórios pertencentes a bacia do Rio Paraíba, localizada no estado             
da Paraíba, receberam as águas do Rio São Francisco através da transposição e a partir de então                 
registros da presença de Ceratium furcoides, começaram a acontecer onde antes não haviam. O              
presente estudo teve como objetivo analisar a capacidade de dispersão do dinoflagelado C.             
furcoides em reservatórios localizados no estado da Paraíba, Brasil. Um monitoramento mensal da             
comunidade fitoplanctônica vem sendo realizado em todos os reservatórios do estado da Paraíba             
desde 2014. Os resultados de estudos de monitoramentos prévios, demonstram que os reservatórios             
apresentavam como componentes da comunidade fitoplanctônica outras classes, especialmente         
clorofíceas e cianobactérias, antes da transposição. Em nosso estudo, constatamos que a partir da              
chegada das águas do São Francisco, C. furcoides se distribuiu ao longo de todo o trecho da bacia                  
do Rio Paraíba e dos reservatórios que compõe o seu percurso. Posteriormente, outros reservatórios              
situados em regiões geoclimáticas diferentes também apresentaram a presença do dinoflagelado.           
Sendo assim, a dispersão de C. furcoides, pode estar relacionada também a fatores de dispersão               
como o vento, zoocoria, podendo até ser uma consequência do monitoramento que é realizado nos               
reservatórios. 
 
 
ABSTRACT– Recently, reservoirs belonging to the Paraíba River basin, located in the state of              
Paraíba, received the waters of the São Francisco River through transposition and from then on               
records of the presence of Ceratium furcoides, began to occur where they had not previously. The                
present study aimed to analyze the dispersion capacity of dinoflagellate C. furcoides in reservoirs              
located in the state of Paraíba, Brazil. A monthly monitoring of the phytoplankton community has               
been carried out in all reservoirs in the State of Paraíba since 2014. The results of previous                 
monitoring studies show that the reservoirs presented other classes, especially chlorophytes and            
cyanobacteria, before the transposition as components of the phytoplankton community. In our            
study, we verified that from the arrival of the waters of the São Francisco, C. furcoides was                 
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distributed along the whole stretch of the Paraíba River basin and the reservoirs that make up its                 
route. Subsequently, other reservoirs located in different geoclimatic regions also presented the            
presence of dinoflagellate. Therefore, the dispersion of C. furcoides can also be related to dispersion               
factors such as wind, zoocoria, and may even be a consequence of the monitoring that is carried out                  
in the reservoirs. 
 
Palavras-Chave – espécies invasoras, transposição, semiárido. 
 

INTRODUÇÃO 

Os ecossistemas naturais são particularmente vulneráveis às invasões biológicas, devido a           

muitos fatores, incluindo alto grau de conectividade, forte influência espacial (horizontal e vertical),             

impactos antropogênicos e alta heterogeneidade do habitat, que aumentam a chance de            

estabelecimento de espécies (SIMBERLOFF, 1996; MOREIRA et al, 2015). As invasões biológicas            

juntamente com a mudança climática e a fragmentação ambiental constituem sérias ameaças à             

manutenção da diversidade global (VITOUSEK et al., 1996, NENTWIG, 2007; ZABURLIN, et al.,             

2016).  

Entre os dinoflagelados de água doce, Ceratium Schrank, 1793 é um dos gêneros mais              

importantes, sendo comumente encontrado em países de clima temperado e subtropical. São            

considerados invasores e conseguem se estabelecer em diferentes ambientes, especialmente devido           

a características fisiológicas como altas taxa de reprodução e eficiência na utilização de recursos, e               

habilidades competitivas superiores sobre espécies nativas. Além disso, o seu grande tamanho evita             

a predação pelo zooplâncton e a presença de flagelos permite que façam migrações para camadas               

mais profundas ricas em nutrientes. A formação de cistos em condições ambientais desfavoráveis,             

lhes conferem a possibilidade de permanecer por longos períodos de tempo em um corpo de água                

(POLLINGHER, 1988; REYNOLDS, 2006). 

Na América do Sul, os inícios de registros datam da década de 90, e a espécie Ceratium                 

hirundinella foi a primeira a ter colonizado a região, inicialmente no Sul do Chile. Já a espécie                 

Ceratium furcoides foi registrada pela primeira vez na Colômbia no início do século XXI, se               

dispersando à Argentina e Brasil, especialmente em áreas não colonizadas por C. hirundinella. No              

Brasil, o primeiro registro de C. furcoides aconteceu no estado de Minas Gerais no ano de 2007                 

(SANTOS-WISNIEWSKI et al., 2007). Desde então, esta espécie foi encontrada em outros estados:             

São Paulo (MATSUMURA-TUNDISI et al., 2010), Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe           
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(OLIVEIRA; MOURA; CORDEIRO-ARAÚJO, 2011), Paraná e Rio Grande do Sul          

(CAVALCANTE et al., 2013). 

Recentemente, reservatórios pertencentes a bacia do Rio Paraíba, localizada no estado da            

Paraíba, receberam as águas do Rio São Francisco através da transposição e a partir de então                

registros da presença de C. furcoides, começaram a acontecer onde antes não haviam. Alguns outros               

reservatórios não conectados a bacia do Rio Paraíba, também passaram a apresentar a ocorrência de               

C. furcoides, algum tempo depois da transposição. Por tanto, a motivação para este trabalho se dá                

devido a tais acontecimentos, tendo como objetivo analisar a capacidade de dispersão do             

dinoflagelado C. furcoides em reservatórios localizados no estado da Paraíba, Brasil. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto de integração das águas do São Francisco, atingiu o seu eixo leste chegando ao                

estado da Paraíba no mês de Março de 2017, sendo introduzido na bacia do Rio Paraíba, chegando                 

inicialmente no reservatório Poções, seguindo para o reservatório Camalaú e por fim Boqueirão.             

Um monitoramento mensal da comunidade fitoplanctônica já era realizado em todos os            

reservatórios do estado da Paraíba desde 2014, incluindo estes que receberam as águas do Rio São                

Francisco. Com a chegada das águas da transposição na bacia do Rio Paraíba, todo o trecho do                 

percurso do rio também passou a ser monitorado inicialmente.  

As amostras foram tomadas da subsuperfície, acondicionadas em garrafas de 500mL e            

fixadas com lugol acético. Foram observadas as características morfológicas de C. furcoides para             

identificação através de bibliografias especializadas para este grupo, e para a sua quantificação foi              

utilizado o método de sedimentação em câmaras de Utermöhl (1958). Uma análise exploratória             

descritiva de densidade foi realizada com os dados, bem como se observou o registro do               

dinoflagelado em outros reservatórios que não pertencem a bacia do Rio Paraíba. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O gênero Ceratium é predominantemente encontrado em ambientes marinhos, no entanto a            

sua presença tem sido registada em ecossistemas de água doce, chamando a atenção para as               

pesquisas uma vez que é considerado invasor. Conexão entre diferentes bacias hidrográficas através             

de obras de transposição resulta em grandes modificações nas características químicas, físicas e na              
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dinâmica biológica dos sistemas que receberão o aporte de água. Em se tratando especificamente de               

questões biológicas, é provável que ocorra dispersão de espécies exóticas, que podem se tornar              

invasoras na bacia receptora. Com a transposição das águas do Rio São Francisco para a região                

Nordeste, foi verificado o primeiro registro da espécie do dinoflagelado Ceratium furcoides na             

bacia do Rio Paraíba (Figura 1). 

 

Figura 1. Microscopia de Ceratium furcoides encontrado nos reservatórios da bacia do Rio Paraíba. 

 

Resultados de estudos de monitoramentos prévios, demonstram que os reservatórios          

apresentavam como componentes da comunidade fitoplanctônica outras classes, especialmente         

clorofíceas e cianobactérias, antes da transposição. Em nosso estudo, constatamos que a partir da              

chegada das águas do São Francisco, em menos de 40 dias C. furcoides se distribuiu ao longo de                  

todo o trecho da bacia do Rio Paraíba e dos reservatórios que compõe o seu percurso, com                 

abundância variando de 1,14% a 27,0%, e maiores densidades nos trechos de rio (Figura 2). 
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Figura 2. Participação relativa da comunidade fitoplanctônica e de Ceratium furcoides nos reservatórios              
Boqueirão, Camalaú e Poções de fevereiro de 2016 a maio de 2017. 

 

Um modelo de potencial distribuição de C. furcoides foi desenvolvido para a região da              

América do Sul, a partir de levantamento de dados de variáveis climáticas, hidrológicas e              

topográficas, encontrando assim, diferentes níveis de suscetibilidade para a expansão desta espécie            

(Zaburlín et al.; 2016). Neste trabalho, os autores identificaram principalmente bacias hidrográficas            

concentradas entre o Sudeste do Brasil e o Nordeste da Argentina como áreas mais suscetíveis.               

Especificamente para o Brasil, grande parte da Amazônia, Tocantins e Atlântico Norte foram             

consideradas de baixa suscetibilidade, principalmente pelos altos valores de temperatura registrados           

nos ambientes localizados nessas áreas. O Paraná e as bacias do Atlântico Sul seriam as áreas de                 

maior risco de invasão segundo o modelo, enquanto que a bacia do Rio São Francisco estaria como                 

área de suscetibilidade intermediária. 

O Rio São Francisco possui grande extensão, e está dividido nas regiões de baixo, médio e                

alto curso. Em Abril de 2009, a ocorrência de C. furcoides foi registrada pela primeira vez no                 

reservatório de Sobradinho, localizado no médio São Francisco, e em Dezembro do mesmo ano em               

um reservatório do baixo São Francisco (Oliveira et al.; 2011). A presença deste organismos nos               

ambientes aquáticos do semiárido nordestino, segundo os autores, é atribuída às mudanças            

climáticas e hidrológicas. 
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Posteriormente, após os registros de C. furcoides na bacia do Rio Paraíba, outros             

reservatórios situados em regiões geoclimáticas diferentes que não possuem conexão com a bacia             

do Rio Paraíba também passaram a apresentar a presença do dinoflagelado. Vale ressaltar que estes               

reservatórios estão situados a mais de 200 km de distância do ponto de chegada das águas da                 

transposição (Figura 3; Tabela 1).  

 

Figura 3. Localização dos reservatórios em que foram registradas a ocorrência de Ceratium             
furcoides após a chegada das águas da transposição do Rio São Francisco, no estado da Paraíba. 

 

Tabela 1. Reservatórios do estado da Paraíba com ocorrência  de C.furcoides. 

Reservatórios Cidade dez.17 jan.18 fev.18 mar.18 abr.18 mai.18 jun.18 
Jeremias Desterro x     x       

Queimados Santana dos Garrotes x     x       
Cafundó Serra Grande x x x x x     

Serra Grande Alagoa Grande   x x x x     
São José II Monteiro         x     
Bom Jesus Água Branca             x 

 

Em ambientes aquáticos, o potencial de dispersão dos organismos está diretamente           

relacionada com a conectividade hidrológica entre os habitats. No entanto, outros mecanismos            

podem influenciar a comunidade fitoplanctônica já que microrganismos possuem facilidade de           
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transporte, o que lhes garante alta capacidade de dispersão. Sendo assim, a dispersão de C.               

furcoides, pode estar relacionada também a fatores de dispersão como o vento, zoocoria, podendo              

até ser uma consequência do monitoramento que é realizado nos reservatórios. 
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